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MOTIONER
Årsmötet närmar sig med stormsteg. Preliminärt datum är satt till den 15 maj. Har 
du något  du vill ta upp på årsmötet måste du lämna in din motion till styrelsen före 
mars månads utgång. Du kan lägga din motion i föreningens brevlåda i port 38 eller 
mejla den till någon i styrelsen.

OMBYGGNAD AV LOKALER
Föreningen har tecknat avtal med 
Atermon AB om att omvandla våra 
två lokaler till fem stycken lägenhe-
ter om 19-26 kvm. Arbetet förväntas 
starta i mars 2019. 

DRÄNERING
När lokalerna besiktigades upptäck-
tes fukt i grunden vilket gör att en 
dränering av fastigheterna är nöd-
vändig. Den planeras ske i samband 
med att det schaktas ur för de nya 
lägenheterna.

STUPRÖR
För att undvika att fler fuktskador 
sker i grunden lägger vi om stuprör 
och stuprännor och leder bort vatt-
net till stenkistor istället för som 
idag till dagvattnet via källaren.

PARKERINGAR
Under arbetet med lokalerna, dräne-
ringen och omläggning av stuprören 
kommer parkeringarna inte vara 
tillgängliga. Det rör sig om cirka tre 
månader. Ni som berörs kommer att 
få mer information om detta.

VÄRMEN
Hela värmesystemet har setts över 
för att få en jämnare värme i alla 
lägenheter. Nya stamventiler har in-
stallerats och injusterats.

Det åligger dock den enskilde 
medlemmen att sätta tätningslister 
på sina fönster, täta balkongdörren 
med frigolitskiva o.dyl. Se nästa 
sida för fler tips och tricks för att 
hålla värmen.

BESIKTNING STAMBYTE
Den 21 mars sker en besiktning 
av stambytet. Cirka 10 lägenheter 
kommer att besiktigas. Har du 
några problem som är kopplade till 
stambytet skriv en rad till styrelsen 
så ser vi till att din lägenhet blir en 
av de som besiktigas. Mer informa-
tion kring detta kommer.

OVK
Obligatorisk ventilationskontroll 
kommer att ske den 15 mars. Då 
kommer ventilationen i alla lägen-
heter kontrolleras. Avisering om 
detta kommer att ske.

RÖKNING
Ta hänsyn till dina grannar! Röker 
du eller dina vänner från balkon-
gen eller ute på gången se till att 
ni använder egen eller utplacerad 
askkopp och inte kastar fimparna 
på marken. 

BRANDVARNARE
I tidernas begynnelse delade 
föreningen ut brandvarnare till alla 
medlemmar dock finns det brand-
varnare kvar. Så om du behöver en 
kan du kvittera ut en när du kommer 
på städdagen.

STÄDDAG
Save the date! Den 28 april kl 10.00-
15.00 har vi vårstädning. Missa inte 
detta!



HUR MÖBLERAR DU?
Om man gömmer sina element bak-
om exempelvis soffan eller andra 
kompakta möbler är risken att vär-
men inte når ut i rummet så bra som 
man skulle vilja. Du kan alltså flytta 
ut soffan lite eller försöka tänka på 
möbleringen och dess inverkan på 
uppvärmningen.

VENTILER
De flesta äldre hus ventileras med 
hjälp av självdrag. Det innebär att 
frisk luft kommer in genom en så 
kallad springventil som sitter vid 
fönstret. Det kan vara frestande 
att sätta igen ventilerna när det är 
kallt ute. Men gör inte det. Ventilen 
ska alltid stå minst några millimeter 
öppen, även på vintern. Och du ska 
inte täta ventilerna och hindra luften 
att komma in. Då sätts ventilations-
systemet ur spel. Luften som ström-
mar in är viktig för att du ska få ett 
bra inomhusklimat och dessutom 
hjälper luften till att sprida värmen 
från elementet ut i rummet.

Frånluftsventilerna invid taket 
ska kunna regleras med snöre el-

ler spjäll. Hur mycket spjället står 
öppet kan lätt kontrolleras med att 
sätta dit ett A4-papper. Pappret 
ska precis fästa, men inte mer. Då 
är ventilationen som den ska vara. 
Ofta kan dock dessa spjäll vara 
övermålade med ett antal lager färg 
och därför svåra att reglera.

TÄTNINGSLISTER
Tätningslister till fönster och ytter-
dörrar kan behöva uppdateras för 
att motverka drag. Olika varianter 
finns på välsorterade byggvaruhus. 
Hålrummet i balkongdörrens undre 
del kan också tätas med lister eller 
en passande frigolitskiva.

LUFTA ELEMENTEN?
Ett bra sätt att kontrollera om ett 
element fungerar som det ska är att 
känna om den övre halvan är varma-
re än den nedre. Om den nedre de-
len är varmare har det förmodligen 
bildats luftfickor och dessa behöver 
tömmas ut med hjälp av en nyckel. 
Ett annat tecken på luft kan vara att 
elementet ger ifrån sig ljud av olika 
slag.

Hur du luftar elementen på bästa 
möjliga sätt:
1. Leta reda på var luftventilen sit-
ter. Den brukar sitta högt upp i än-
den av elementet.
2. Sätt en mugg, handduk, ett glas 
eller liknande under ventilen du ska 
åtgärda.
3. Skruva varsamt tills du märker att 
luft börjar pysa ut, oftast räcker min-
dre än ett varv.
4. Så fort det börjar komma vatten i 
ett jämnt flöde är luften tömd och du 
bör dra åt igen. Detta kan ta allt från 
några sekunder till några minuter 
(Finns ingen luft i elementet kom-
mer vatten komma omedelbart). Se 
till att ventilen nu är stängd.
5. Kontrollera att luftventilen inte 
läcker, men dra inte åt för hårt då du 
vill kunna öppna den vid ett senare 
tillfälle igen.
6. Klart! Gå nu vidare till nästa ele-
ment och börja om från punkt 1.

TIPS OCH TRIX MOT KALLA LÄGENHETER


