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Nya medlemmar  
Rebecca Lindbäck i uppgång 26-6tr (lgh 64), 
inflyttning 15 november. 
Åsa Jugård och Henrik Cederberg i uppgång 26-
5tr (lgh 56), inflyttning 15 december.  
Välkomna i föreningen. 
 
 

OVK  
(obligatorisk ventilationskontroll) kommer att 
genomföras när vi är klara med fönsterbytet i 
huset. Mätningar av friskluft och frånluft rum 
för rum kommer att göras i samtliga lägenheter 
och lokaler. Vi beräknar att starta OVK mätning 
under januari/februari månad. Företaget som 
kommer att utföra kontrollen måste få tillgång 
till samtliga lägenheter, mer information 
kommer. 
 
 

 
 
 
 

Radonmätning 
Vi beräknar att kunna göra 

en radonmätning med start under november 
månad. Denna mätning berör inte alla lägenheter 
utan endast en per våningsplan och uppgång. 
Mätning kommer att göras i form av att man 
lägger ut eller hänger två dosor i lägenheten. 
Mätperioden kommer att vara 3 månader. 
 
 

 
 

Persienner 
Efter man har gjort slutbesiktningen 

av fönsterinstallationen, övergår ansvaret för 
persiennerna på lägenhetsinnehavaren.  
 

 
Vid fel på persiennen under garantitiden 
kontakta Allt i Fönster. 
 
 

 
Kostnaderna kan 
hållas nere om vi alla 
hjälps åt! 
 

Underhållskostnaderna kan minimeras genom 
att alla bidrar till att hålla ordning och reda och 
tänker på slitaget. 
Energikostnaderna kan hållas nere genom att vi 
alla ser till att ha lagom temperatur i lägenheten 
och drar ner på elementen om det är för varmt i 
stället för att vädra ut värmen. Varje grad 
Celsius som lägenhetstemperaturen höjs med 
innebär en förbrukningsökning med ca sex 
procent. 
Genom att inte låta varmvatten rinna i onödan 
och åtgärda droppande kranar kan vi spara 
mycket energi och vatten. 
Sophanteringskostnaderna kan hållas nere om vi 
ser till att slänga soporna i rätt avsedd behållare 
samt följer riktlinjer för vad vi kan slänga i 
grovsoprummen. Övrigt avfall ska på egen hand 
transporteras till återvinningsstationen. 
 
 

Snart dags för årets 
glöggmingel 

Söndagen den 10 december klockan 16.00. 
Hoppas att vi ses på gården för glögg, 

pepparkakor och lussebullar.  
Välkomna! 

 


