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TELIA-avtalet och ny utrustning 

Det nya kollektivavtalet med Telia började 
gälla den 4/12 och gäller 5 år framåt. Tanken 
var att den uppdaterade månadskostnaden 
skulle synas på månadsavin för januari.  
Pga. administrationen hos Riksbyggen 
kommer den nya avgiften att debiteras först i 
april. Istället för att justera tre månaders 
kostnad på april-avin kommer avgifterna för 
januari till mars läggas till på avierna för april 
till juni.  

Det finns fortfarande några boxar som inte 
hämtats ut. Kontakta styrelsen för att komma 
överens om en tid för utlämning. 

Vi har hört att några har haft problem att 
komma igång efter byte av router. Det kan 
bero på att routern vid första uppkoppling 
laddar hem en uppdatering varefter den kan 
behöva startas om en eller flera gånger. 

Vid frågor kring Telias tjänster hänvisar vi till 
Telias kundtjänst och den information som 
tidigare delats ut i alla brevlådor. 

Julcontainer 

Som vanligt ställer vi upp en container för 
brännbart bredvid sophuset under julhelgen. 
Containern öppnas med soprumsnyckeln. 
Presentpapper sorteras som brännbart. 

Fågelmat 

När kylan kommer är det många som tycker 
det är trevligt att mata fåglar. Tänk då på att 
undvika att mata fåglarna intill husen. 
Fågelmaten drar till sig andra skadedjur som 
t.ex. möss som sedan letar sig vidare in i 
husen. Häng hellre ut lite godsaker i skogen. 

Fyrverkerier 

Lokala föreskrifter inom Knivsta kommun 
tillåter fyrverkerier mellan 20:00 och 01:00 på 
nyårs-, påsk-, valborgsmässoafton samt 
skärtorsdagen. 
Fyrverkeri med styrpinne, även kallat raket, är 
förbjudet sedan 1 juni 2019. 
För mer information se kommunens och 
polisens hemsidor. 
Visa hänsyn! Tänk på avståndet till hus, 
personer och fordon. 
Säkerheten kommer först! 

Garagen är inte förråd 

Vi påminner ännu en gång om föreningens 
gällande regler för våra garage. 

Garagen får av brandsäkerhetsskäl inte 
användas som förråd. Endast fordon och 
utrustning direkt tillhörande fordonet får 
förvaras i garaget. T.ex. en uppsättning däck 
eller en reservdunk bensin/spolarvätska i 
slutet kärl. 

Biltrafik inne på området 

Biltrafik inne på området ska bara ske om det 
är absolut nödvändigt och då i gångfart. 
Parkering är inte tillåtet annat än för i och 
urlastning. Ställ inte ditt fordon längre än 
nödvändigt då det kan blockera 
utryckningsfordon med fara för liv! 

Föreningens hemsida 

På www.timotejen.se finns mycket nyttig 
information för såväl nyinflyttade som för de 
som bott här länge.

 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen! 
 


