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Uppföljning av stämmobeslutet om IMD El och Vatten
Styrelsen har fortsatt sina undersökningar om olika former för
energioptimering. Vi har tagit in offerter på installation av solceller och system
för Individuell Mätning/ Debitering för El och Vatten. Allt tyder på att en
investering i solceller och IMD för El skulle ha positiva effekter både
ekonomiskt och miljömässigt. Effekterna för IMD Vatten tycks däremot vara
mera tveksamma. Men vi fortsätter våra undersökningar och kommer att
informera mera under arbetets gång.
De nya stadgarna är insända till Bolagsverket för registrering. När
registreringen är klar, kommer vi att trycka upp och lägga ett ex i era brevlådor.
Nytt system för värmehantering
Som ett led i att minska föreningens värmekostnader har styrelsen beslutat att
byta ut systemet för värme från utomhusgivare till rumsgivare. Under vecka 43
kommer HSB att bygga om värmecentralen och när det är klart kommer vi att
installera temperaturmätare i 10 lägenheter som, eventuellt senare, kan
komma att utökas till en rumsgivare i varje lägenhet. Fördelen med det nya
systemet är att man från värmecentralen bättre kan reglera temperaturen i
fastigheten och därmed minska värmekostnaden. Vi kommer att kontakta
berörda lägenhetsinnehavare.

Styrelsen rekommenderar:
Funktionstesta jordfelsbrytare, reglagen för vattentillförsel kök/badrum samt
termostaten på värmeelementen
• Jordfelsbrytaren finns i elskåpet i klädkammaren och ska testas
regelbundet. Tryck på den gula testknappen och återställ sedan med
knappen under. Om ni gör det här i samband med omställningen till
normaltid kan ni samtidigt ställa om de eldrivna klockorna i lägenheten.
• Kulventilerna (balofix) under diskbänk och i badrum är bra att motionera
(stänga och öppna) ett par gånger per år, liksom termostaten på
värmeelementen.
Kontrollera nycklarna till överlåsen
• Flera medlemmar har fått anlita låssmed eftersom nyckeln i överlåset
fastnat. Vi rekommenderar därför att ni testar era nycklar till överlåset.
Om de verkar slitna och har tendens att fastna i överlåset är det dags för
er att köpa nya.
Ny medlem
Slutligen vill vi hälsa Linda Höglund (Rekordvägen 1) välkommen i föreningen!
Vi hoppas du kommer att trivas.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

