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Quiz i lokalen den 26 januari – inställt
Denna aktivitet ställs in på grund av för lågt intresse, 
endast 6 st har anmält sig.

Vi hade räknat med att det skulle vara ett uppskattat 
inslag och att vi lätt fyllde alla platser, 30 st men vi 
hade fel.

Våtrumsbesiktning
Den 13 och 14 februari har vi preliminärbokat
inspektion av fukthalterna i våra lägenheter. Det är 
Anticimex som kommer att utföra detta. Denna kontroll 
utförs av föreningen vart tredje år.

Man kommer bland annat att mäta fukthalten runt 
brunnar så man får ta bort fronten på badkaret och de 
som har bytt badkar får flytta det så brunnen blir 
frilagd. Mer info kommer senare.

Garage och parkeringsplats finns att hyra
Ledigt: Tre garage 
(á 285 kr/mån) och 
en parkeringsplats 
(80 kr/mån).

Lite om vår sopsortering
Vi och andra medborgare inom EU arbetar efter 
avfallstrappan som har sitt ursprung i ett EU direktiv från 
2008 och är väl integrerad med svensk lagstiftning. 
Trappan består av fem avsatser. Läs mer på nästa sida.

---------------------------

Något vi har sett i vårt soprum är det finns potential att 
öka kunskapen om att det är förpackningar vi sorterar 
avseende glas, plast och metall.

Av den anledningen ska uttjänta stekpannor inte slängas 
bland metallförpackningar, glasrester från dricksglas ska 
inte kastas bland glas, blomkrukor av plast ska inte 
sorteras som plast – de ska alla sorteras som restavfall, 
eftersom de inte är förpackningar.

Ventilationen – den årliga servicen är klar
Protokollen kommer att mejlas eller  
delas ut till de som inte har mejl. 

Till Er med anmärkningar i protokollet återkommer vi 
med ny tid för att få åtgärdat dessa.

Gemensam el
Det finns kanske några som undrar om detta. Det skrivs 
artiklar lite var stans om bostadsrättsföreningar som 
har övergått till gemensam el. Det går samman-
fattningsvis ut på att alla medlemmar säger upp sina 
elavtal. Man byter ut befintliga mätare, föreningen 
tecknar ett gemensamt avtal för alla lägenheter i 
stället. 

Föreningen får då troligtvis bättre avtalsvillkor tack vare 
att man blir en större kund. Medlemmarna behöver 
inte betala abonnemangskostnaden, exempelvis 
3 095 kr/år hos Öresundskraft, 16 A. Föreningen 
debiterar medlemmen kostnaden för elförbrukningen. 

Det är en del initiala kostnader med detta men det är 
trots det en ekonomisk fördel för medlemmen.

Detta upplägg passar en del bostadsrättsföreningar 
men tyvärr inte vår. Våra kablar installerades som man 
gjorde på den tiden 1983-1984 med separat matning 
till varje hus och det skulle vara alldeles för kostsamt 
att ändra den installationen. 

Vid nyproduktion idag görs installationen på ett annat 
sätt vilket möjliggör denna lösning. Det passar även bra 
för föreningar med lägenheter i  en huskropp.

Som vanligt kommer vi att  hålla till i 
S:t Olofskyrkans lokaler eftersom vi 
antagligen blir fler än de 30 
personer som är det övre antal vi får 
vara i vår föreningslokal. 
Kallelse kommer att skickas ut senare.

Testa brandvarnarna regelbundet
En bra regel är att testa brandvarnarna varje 
månadsskifte. Skulle olyckan vara framme kan det vara 
den åtgärden som räddar liv. Här är några tips.

https://bostadsrattsnytt.se/nyheter/energi-och-miljo/2018-12-04-gemensam-el-sa-fungerar-det
https://bit.ly/3CVUdVq



	Bildnummer 1

