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Spolning av avloppsledningar. 

Under första veckan av februari kommer 

NHS att spola avloppsledningarna, som går i 

garaget och källargångar. Vi kommer inte gå 

in i lägenheterna under denna spolning. 

 

Vattenförbrukning 

 
Av bilden visar hur vattenförbrukningen har 

utvecklats under de senaste 3 åren. Tyvärr 

kan vi konstatera att den har ökat med 1000 

m3 det senaste året. Detta är en 

kostnadsökning på 30000 kr inkl 

uppvärmningskostnaden för varmvattnet. 

Orsaken kan vara att vi har haft problem 

med varmvattnet under året. 

Jämför vi vår vattenförbrukning med siffror 

från myndigheter om hur mycket vatten vi 

borde ha förbrukat, finns det en 

besparingspotential på 3 – 4000 m3 per år. 

Eftersom många medlemmar tycker att vi 

skall spara pengar – våra pengar, finns det 

en potential här. 

 

Lampor vid entréer och på loftgångar 

Styrelsen har beslutat att byta ut samtliga 

lampor vid entréer och loftgångar på grund 

av ålder och elbesparing. Detta kommer att 

göras under februari. Tändningsfunktionen 

på lamporna kommer att ändras från timer 

till ljusrelä. 

Samtidigt kommer belysningen kompletteras 

i tvättstugan på Sandgatan 24D.  

 

Hissar (Felanmälan 011-23 84 30) 

Vid akuta problem med hissar skall du ringa 

till Nordic Hiss och inte till Riksbyggen. 

Förråd 

Vi har inventerat alla föreningens förråd. 

Tyvärr har det visat sig att det finns många 

frågor. Vi har märkt några förråd, eftersom 

vi vill veta vem som har dessa. Ibland måste 

vi kunna komma in i ett förråd t.ex för att 

kunna stänga ventiler för vatten till 

lägenheterna, så det är viktigt att vi får veta. 

Vet du om att din märkning inte stämmer, 

hör av dig till styrelsen. 

 

Lediga förråd 

Föreningen har extra förråd till uthyrning. 

Om du behöver ett extra förråd, kontakta 

styrelsen per mail eller telefon, så fixar vi 

det. 

 

Rökning, mm 

Det är många som klagar på att det kastas 

fimpar, mm från loftgångar och balkonger 

ner på gården. Var vänlig och sluta med det! 

 

Rastning av hundar på gården 

Det är förbjudet att rasta hundar på gården. 

Tänk på att även barn leker där då och då. 

 

Miljörummet 

Avfallsmängderna till soprummet har ökat. 

Det verkar som några tycker sig kunna 

slänga allt i miljörummet! 

Har Du stora volymer av sopor som 

wellpapp, kartonger, frigolit, mm skall du 

transportera detta till Returpunkten. Vi har 

inte dimensionerat miljörummet att ta mot 

allt. 

Till slut vill vi uppmana alla att vika ihop 

mjölkkartongerna innan ni slänger dem. 

Vi diskuterar just nu att utöka antalet 

sopkärl i soprummet, vilket kommer att 

medföra en ökad kostnad för föreningen och 

dig!.  
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