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Björnbladet
Ordförande har ordet!

Hösten börjar närma sig men fortfarande kan vi få några fina dagar. Förhoppningsvis kommer
bevattningsförbudet hävas snart och då kan vi öppna spolplattan igen. Nu äntligen har
Trädgårdscompaniet börjat plantera i 5: ans trädgård. Det saknas fortfarande lite växter i trädgården.
Den 23 oktober är det dags för vår trivselkväll igen. Platsen är detsamma. Samtidigt tänkte vi passa
på att ha en extrastämma för att slutligen klubba igenom stadgarna som klubbades på stämman i
Maj. Mer information kommer inom kort.
Eva B Andersson
Kundwebb
Hissrenovering
Riksbyggen har en kundwebb där du kan logga
in för att få information. Där kan du bland annat
se dina hyresavier, göra felanmälan.
Så här gör du för att logga in. På Riksbyggens
hemsida uppe i högra hörnet står det ”logga in”.
Klicka där och sen på ”Så skapar du nytt konto
(film)” och följer sen anvisningen.

Efter nyår kommer två hissar att renoveras. Först
ut är hissen i 3A med beräknad start vecka 3.
Beräknad start för hissen i 3C är vecka 7. Mer
information kommer till berörda när det börjar
närma sig.

____________________________
Tömma förråd
Återvinningsrummet
Vi har förråd i fastigheten med oanvänd
köksinredning, badrumsskåp, diskbänkar,
badrumskakel. Är det någon som är intresserad
att ta hand om det så hör av dig till styrelsen. I
annat fall kommer det att säljas eller köras till
tippen

Förra året renoverades vårt återvinningsrum.
Tanken är att vi ska på ett enkelt sätt kunna
slänga sopor som kan återvinnas. Tyvärr börjar
det ligga sopor utanför kärlen. Om något inte
passar i våra kärl är det eget ansvar att åka till
miljöstationen och kasta där!
Tips

Byte av värme och ventilationsanläggning
Nu har vi fått statistik över förbrukningen av
värme och vatten. Med den energiinvestering
föreningen har gjort har vi minskat
elförbrukningen med 33%. Fjärrvärmen har
minskat med 12% i snitt de senaste 12
månaderna.
Vi har gemensamt bidragit till att minska
vattenförbrukningen hittills under
bevattningsförbudet mellan 10-21% per månad.

Om du har idéer och tips på förbättringar
fastigheten eller föreningen lägg gärna ett brev i
vår brevlåda på källarplan i trappan på 5D.

Viktigt att veta…
Vid renovering av kök är det förbjudet att
montera en motordriven fläkt mot befintligt
ventilationssystem.
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