
 
 

MEDLEMSBREV         Maj 2018 

 

Hej kära medlemmar! 

Nu är det slutet på maj och hög tid för ett nytt medlemsbrev med lite information 

och påminnelser om både stort och smått.  

 

Soliga hälsningar 

Kristin Jonsson 

 

GEMENSAMMA INSATSER 

Nu är den nya whiteboardtavlan inköpt och uppsatt i entréhallen! Där skrivs det upp 

arbetsuppgifter, stora och små, som vem som helst sedan kan utföra. Känner du att 

du inte kan utföra en uppgift själv kanske du kan ta hjälp av någon kompis och 

utföra det gemensamt. Efter du utfört en uppgift suddar du ut den från tavlan.  

 

SEMESTERTIDER 

I dagsläget är följande semestertider planerade.  

Marianne 28/5 – 4/6.  

Mikael 25/6-8/7 

Jan 16/7-5/8 

 

CINDY 16 

Vi vill bara meddela både allergiker och husdjursägare att det är tillåtet med husdjur 

i rummet Cindy 16.  

 

INLOGGNING TILL HEMSIDAN 

Mycket information som protokoll, nyheter m.m. läggs nu upp hemsidan under 

rubriken ”Medlemsinfo” på hemsidan. För att komma åt den informationen krävs att 

du är medlem och loggar in. Ditt användarnamn är ditt medlemsnummer eller e-

postadress. 

Har du glömt ditt lösenord till hemsidan? Gå till inloggningssidan och tryck på 

”Forget?” (se bild nedan) och följ anvisningarna för att välja ett nytt lösenord. 

 
Skulle detta inte fungera kontakta kansliet så hjälper vi till att lösa det. 



 
 

 

FIBERN INKOPPLAD! 

Internet kommer från och med nu via fibern. Du kan koppla upp dig via ”KKV-Guest” 

när du är på KKV-B. Nätverket är öppet och inget lösenord behövs. 

 

ÄNDRINGAR I PRISLISTORNA 

Arbetet med att se över prislistorna är i sitt slutskede och vi hoppas på att kunna 

införa den nya prislistan 1 juni. Vi kommer göra ett separat utskick kring detta där vi 

förklarar ändringarna i detalj då det bland annat kommer innebära ett nytt slags 

prissystem med separat bokningsavgift och arbetsavgift. Den nya prislistan kommer 

också läggas upp på hemsidan. 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER                                 Maj 2018 
 

Hello dear members! 

Now it's late May and high time for a new member letter with some information and 

reminder of both big and small. 

 

Sunny greetings 

Kristin Jonsson 

 

JOINT EFFORTS 

Now the new whiteboard is purchased and set in the entrance hall! We will write up 

tasks, big and small, which anyone then can do. Do you feel that you can not 

perform an assignment yourself, you may be able to assist a friend and do it 

together. After performing a task, erase it from the board. 

 

VACATIONS 

These are the dates that our staff are planning to have their vacations. 

Marianne 28/5 – 4/6.  

Mikael 25/6-8/7 

Jan 16/7-5/8 

 

CINDY 16 

We only want to inform both allergic persons and pet owners that pets are allowed in 

the room Cindy 16. 

 

LOGIN TO WEBSITE 



 
 

Much information like protocols, news etc. are posted on our website under the 

heading "Member Info". To access that information, you must be a member and log 

in. Your username is your member number or email address. 

Have you forgotten your password for the website? Go to the login page and press 

"Forgot?" (See image below) and follow the instructions to select a new password. 

 

Should this not work you are welcome to contact the office and we will help you. 

 

CONNECTED TO FIBER! 

The Internet is from now on coming via the fiber. You can connect to “KKV-Guest” 

when you are on KKV-B. The network is open and no password is required. 

 

CHANGE IN THE PRICE LIST 

The review of price lists is soon ready and we hope to be able to introduce the new 

price list June 1st. We will make a separate announcement about this where we 

explain the changes in detail as it will include a new kind of price system with 

separate booking fee and work fee. The new price list will also be posted on the 

website. 


