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Höststädning den 15/10
Föreningen har gemensamma ytor som behöver lite 
extra omvårdnad. Detta hjälps vi åt i den höststädning 
som vi ska genomföra den 15/10. Vi börjar kl 10.00 med 
att samlas vid soprummet och fördela 
arbetsuppgifterna. 

När vi är klara vid 12.00 hugger vi in på nygrillade korvar 
och kanske till och med dricker en Ramlösa med lite 
sprutt i. Nej, jag menar så klart öl eller cola som passar 
extra bra till korv. Anmälan till detta trevliga 
evenemang vill vi ha senast den 7/10 vi mejl till 
info@ingegerd.com eller via lapp i brevlådan i 
soprummet.

Renoveringen är klar
Vi har haft byggfirman Rutek Byggnads AB här i mer än 
ett år. Men nu är de klara med det senaste projektet, 
renoveringen av 8 hus med loftgångar och balkonger.
Vi kommer tillsammans med en byggkonsult att 
besiktiga arbetet. 

Men om ni boende i dessa 32 lägenheter har något ni vill 
framföra som ni anser bör åtgärdas av Rutek Byggnads 
AB så meddela oss gärna på ett webbformulär som ni 
finner här, eller lägg lapp i lådan i soprummet. Vi vill ha 
Era svar senast den 7/10.

Energisituationen
Det kan väl knappast ha undgått någon att det är 
turbulent på energifronten med dramatiskt höjda 
kostnader som följd. Det lär dröja ett bra tag, om det 
överhuvud taget kommer tillbaka, som det var innan 
kriget i Ukraina bröt ut. 

Men vi är trots allt lyckligt lottade som bor i Brf 
Ingegerd. Relativt bra isolerat, fjärrvärme till våra 
element och ganska låg energiförbrukning eftersom vi 
bor flera familjer i samma huskropp och inte har 
ytterväggar överallt. 

Ni som har installerat golvvärme i Er lägenhet vet 
kanske att det kan vara en riktigt stor energislukare, 
framför allt om det är i markplan där den direkt-
verkande elen ska värma upp den allt kallare betongen. 

Att spara på vatten och framför allt varmvatten gynnar 
hela föreningen så det absolut en bra vana att börja 
med om man inte redan gör det vill säga. Att minska 
energiförbrukningen med 10 % i Europa skulle halvera 
elpriserna i södra Sverige enligt en färsk studie från 
Energiforsk, läs mer här.
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Stad i ljus
Tyvärr för många som älskar den ljusa tiden 
så kommer mörkret allt närmare. Då kan det
hända att ljus tänds, därför vill vi passa på 
att påminna om att just släcka ljusen när 
man lämnar ett rum. Brandvarnare ska 
finnas på varje plan, testa dem. Byt batteri 
vid behov. Kontakta styrelsen om du saknar
en eller saknar en som fungerar.

Avgifter för 2023
Styrelsen håller på med budget för kommande år och 
besked om avgifterna kommer att lämnas under 
november månad. 

Generellt kan sägas att trots stora kostnader för 
renoveringar det senaste året har föreningen en låg 
skuldsättningsgrad vilket är en bra utgångspunkt, men 
det finns fler faktorer att ta hänsyn till när man beräknar 
kostnader för kommande år.

https://bit.ly/3dM7QNK
https://bit.ly/3RfXNOF
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