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ODLA MERA!
Nu närmar vi oss våren och sommaren och vad är då härligare än att
odla blommor, örter, grönsaker och annat. Vi kan göra det på balkongen, men också i odlingslådor på gården och nu vill se om det finns
något intresse för det. Vill du odla något i en låda, lägg en lapp i föreningens brevlåda i port 38 med ditt namn och märk lappen med ”Jag vill
odla i låda”. Vill du hellre odla på balkongen, häng blomlådorna på insidan av balkongräcket så att det inte finns någon risk att de ramlar ner.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RUNNETT
SÄKERHET
Nu har alla dörrar fått nya lås från
Iloq och vi alla har fått tre nycklar
var, en blå, en grön och en gul.
Nycklarna är programmerbara.
Tappar du bort en nyckel ska du
genast meddela styrelsen vilken
nyckel du har förlorat så att den
kan avprogrammeras. Då blir den
oanvändbar. Du kan få en ny nyckel av styrelsen till självkostnadspris.
Vi har även ändrat portkoden
och beställt brytskydd till portdörrarna. Vi hoppas detta ska hålla
inbrottstjuvarna borta.
Så för allas säkerhet och trygghet ska portarna hållas stängda
och låsta, dagtid som nattetid.
FIBER
IP-Only har kostnadsfritt installerat fiber i fastigheten. Du kan
fortfarande använda ditt bredband
från ComHem ett tag till. Under
2019 går dock föreningens avtal
med ComHem ut och senast då
behöver du byta till IP-Onlys fibernät.
VÄRMEN
Styrelsen har arbetat med att få
till en jämn värme i alla lägenheter och vi har nu kommit fram till
att stamventilerna som sitter på

TVÄTTCYLINDRAR
Nu har en inventering av tvättcylindrarna gjorts. Alla dubletter är
borttagna och alla ska nu ha en
tvättcylinder med nummer som
stämmer överens med respektive
lägenhetsnummer.
värmestammarna i källaren måste
bytas. De går inte att reglera så att
det blir rätt flöde i stammarna. Det
är främsta orsaken till att vissa
radiatorer är varma och andra är
kalla.
Det är inte helt okomplicerat
att byta ventilerna utan det är ett
större arbete. När det genomförs
måste stammarna tappas ur helt,
vilket innebär att inga radiatorer
kommer fungera under en kortare
period. Därför är det lämpligt att
utföra detta arbete när det blivit
varmare igen. Vi hoppas kunna åtgärda detta i början av maj.
Det här kan du göra själv för att
öka värmen i lägenheten:
• Lufta alla radiatorer
• Byt tätningslister i fönster, balkongdörr och ytterdörr.
• Täta hålrummet i balkongdörrens nedre del med tätningslister
eller en måttanpassad frigolitskiva.
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PAPPERSÅTERVINNING
Kärlet för pappersåtervinning har
tagits bort. Du kan återvinna dina
papper och tidningar i närheten av
Coop Nära på Siljansvägen.
NYA LÄGENHETER
Consensus förslag och ritningar
på fem lägenheter har fått godkänt
av Stockholms stad vad gäller tillgänglighetsanpassningen. Nästa
steg när ritningarna är helt klara är
att söka bygglov.
SAVE THE DATE
Lördagen den 5 maj har vi vårstädning. Vi träffas klockan 11.00, städar, kör bort grovsopor och avslutar med korvgrillning. Vi ses!

