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Bostadsrä�sföreningen

Frånluftsvärmeväxlare - installation
Under vecka 41 (preliminärt) kommer arbetet med att installera frånluftsvär-
meväxlaren att påbörjas. Bitvis kommer det låta en hel del då dom ska borra i 
trappen för att dra rör genom alla våningar. 
Frånluftsvärmeväxlaren kommer skapa ett jämnare och behagligare lufttryck i 
lägenheterna och dessutom sänka föreningens energiförbrukning genom att ta 
till vara på värmeenergin och återföra den till fjärrvärmesystemet.

HSB nytt nummer
Det nya numret är 010-303 23 00. HSB är vår fastighetsskötare och dit du ska 
anmäla alla eventuella fel i fastigheten. 

Lekplats/utemiljö
Som alla sett har det skett en del förändringar på gården och vecka 41 sätter 
man igång att gräva för nya lekplatsen. Det kommer bli ny sand med rätt djup 
för att minimera skaderisken vid ett eventuellt fall. Lekplatsen och gungorna 
kommer ramas in av stockar i marken och vinbärsbuskar. 
Anledningen till att det dragit ut på tiden är att det har varit väldigt svårt att 
hitta en entreprenör som hade tid att ta på sig mer jobb. 

Här en liten förhandsvisning på lekställningen sedd från två olika håll.
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Underhållsplan
Nu är underhållsplanen klar. Styrelsen kommer gå igenom den och använda 
den vid budgetarbetet. 

Fjärrvärmeväxlaren
Den är på plats och fungerar utmärkt och ska nu säkerställa att vi kommer ha 
det varmt och skönt inomhus i vinter och många år framöver.

Stängda ytterdörrar
Ställ inte upp porten till trapphuset om det inte absolut är nödvändigt. I vissa 
trappuppgångar där dörrar ofta står öppna har folk gått in och klottrat. Dess-
utom är trappuppgångarna uppvärmda och då ökar såklart energiförbrukning-
en vilket leder till högre uppvärmningskostnader.

Rökning
På lekplatsen och grillplatsen är det rökförbud. Inga undantag!

Lyktstolpen
Nu lyser åter lyktstolpen med nya fräscha godkända kablar i marken.

Soprummet
Där har vi låtit installera ny LED-belysning. De gamla armaturerna började gå 
sönder och var en blandning av olika modeller. Det var billigare att byta ut all 
belysning än att börja reparera den befintliga.
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TIPS!
Börjar kompostpåsarna i rull-

len kännas torra eller spricker? 
Spola vatten genom rullen, vrid 
ur och låt torka över natten så 

blir påsarna ”som nya”.


