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Jag trodde att förra infobladet skulle vara det sista för året men plötsligt händer det saker när det gäller
mätarbytet som nog måste förmedlas. Så här kommer ytterligare ett infoblad.
I Grönköpings veckoblad skrev man: ”Efter en halvtimme ryckte brandkåren snabbt ut!”
Samma sak gäller processen kring utbytet av våra mätare!

Tider för mätarbyte
Jag hade tidigare fått beskedet att man skulle skicka
ut förslag på tider per post och mail. I fredags fick
jag beskedet att man kommer ringa runt i stället. Det
visade sig att i projekt man haft tidigare blev det en
massa ombokningar när man använde post.
Så med start i mellandagarna kommer man att börja
ringa för att boka tid. Den totala tiden för alla installationer beräknas till ca fem veckor så det kan
dröja en tid innan du får samtalet.
Man kommer ringa från Växjö Mätteknik AB och
tfn framgår av visitkortet nedan (070–9800528,
0470–46200). Det är således inte en försäljare eller
skum person som ringer.

Avtalet med Kraftringen
Dagarna före jul skrevs kontraktet med Kraftringen
under. Avtalet kommer träda i kraft när alla nya mätare är installerade. Därefter blir var och en direktkund hos Kraftringen när det gäller värme. Mer information kommer senare.

Avläsning av värme och vatten
Påminnelse
Påminner om avläsningen av värme och vatten som
ska ske senast den 31 december.
Du hittar formuläret på följande länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdpe9dU8zoiVQrxhWUv5AkgHmmBVKyITtOYAdtDIHwo5xMQ/viewform?c=0&w=1

Länken finns också i mailet som skickades 9 dec.

Gruppavtal bredband
Antalet fastigheter som vill ansluta sig till gruppavtalet har nu passerat det antal som krävs för att ekonomin ska gå ihop. Eftersom kostnaden för vårt
grundavtal för kabelnätet sänks när vi tecknar gruppavtal så kan avgiften för drygt tio fastigheter (som
inte vill vara med från början) finansieras inom den
ramen.
Avtal kommer tecknas med ComHem efter nyår. Ni
kommer i god tid få utförliga instruktioner om vad
ni ska göra för att aktivera er anslutning. De nya
förutsättningarna kommer gälla från den 1 april.
Alla som är bredbandskunder hos ComHem kommer oberoende av nuvarande bindningstid att omfattas av gruppavtalets förutsättningar från 1 april
efter aktivering. Så avvakta vidare information!

Julklappspapper
Tänk på att julklappspapper ska slängas i Pappersförpackningar! Se gärna till att bunta ihop pappret
så att det tar minimalt utrymme. Det finns annars
risk att behållaren snabbt blir full.

Gott Nytt År!
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