Nr 2/2017
HÅLL RENT
Nu när stambytet närmar sig sitt slut slipper vi containrar, byggavfall och
byggarbetare och kan lättare tillsammans hålla en renare miljö omrking oss.
Så för allas vår trevnad kastar vi inte fimpar och lämnar skräp på gården. Ni
som renoverar forslar skyndsamt bort ert byggavfall och parkering på gångarna sker endast vid kortare i- och urlastningar.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RUNNETT
RENOVERING
Stambytet har av flera anledningar dragit ut på tiden vilket gör att
även balkongrenovering och iordningsställande av trädgården flyttas fram. För att inte hamna mitt i
semestrarna och för att vi ska kunna njuta av våra balkonger och få
lugn och ro under sommarmånaderna har styrelsen valt att flytta
fram arbetet med balkongerna till
efter sommaren. Vi startar planeringen av utemiljön i höst och det
praktiska arbetet med det sker
nästa vår.
STYRELSEN
Styrelsen sammansättning förändrades den 1 maj då Daniel Ekblom
valde att avgå som kassör.
TVÄTTSTUGOR
Efter stambytet har vi nu två renoverade tvättstugor och ett torkrum.
Vi har fortfarande en bokningscylinder per lägenhet så vi kan
bara boka en tvättstuga åt gången.
På så sätt får vi fler tvättider och
den lilla tvättstugan kan användas
då vi har mindre tvätt att ta hand
om. Den lilla tvättsstugan har ock-

på framsidan, längst ner på tvättmaskinerna.

så en aning kortare tvättider. Du
bokar den lilla tvättstugan på den
blå bokningstavlan.
I övrigt gäller samma bokningsregler som tidigare. Om ingen använder den bokade tvättiden inom
en timme står det fritt för andra att
använda tiden. Tvättstugan kan
nyttjas för torkning av tvätt 30 minuter efter tvättidens slut.
För att vi ska ha rena och fräscha tvättstugor hjälps vi åt städa
dem. Städning ska ske efter varje
avslutad tvättid. Det finns städutrustning till båda tvättstugorna.
Glöm inte att rengöra tvättmedelsoch sköljmedelsfickor samt filtret
i torktumlaren och torskåpet. Du
behöver också tömma luddlådrna
i tvättmaskinerna. Det är lådorna

Nyhetsbrevet Aktuellt är en operiodisk skrift som går ut till de boende i Brf Runnett.
info@runnett.se www.runnett.se Brf Runnett, Storsjövägen 38, 120 59 Årsta

GARANTI STAMBYTE
Vi har fem års garanti på arbetet
med stambytet.
Värmegolven har också fem års
garanti, dock får du 25 års garanti om du går in på Ebecos hemsida och anmäler att du har ett
värmegolv av fabrikat Ebeco. All
information kring detta hittar du
i mappen om skötselråd som du
fått av Husab som utförde stambytet.
NAMN PÅ DÖRREN
För att få ett enhetligare utseende
i trapphusen använder vi likadana namnskyltar på våra ytterdörrar. Mejla Elias hur du vill att ditt
namn ska stavas och om du behöver nytt glas till namnskylten på
elias.obaid@runnet.se. Gör det
gärna så snart du kan.
STÄDDAG
Tusen tack till alla som var med
på städdagen! Vi fick mycket gjort
och och det blev en vädigt fin och
trevlig dag.

SÅ FUNGERAR RADIATORERNA
Nu har vi nya termostater på våra
radiatorer. Systemet är inställt på
att det ska vara 20-21 grader i mitten av rummen i lägenheten. Att
elementen är kalla är alltså inte
samma sak som att värmen inte
är på. Hur mycket värme som går
ut i elementen bestäms av utomhustemperaturen. Ju kallare det är
ute desto varmare vatten går ut i
elementen. På hösten med stora
och snabba temperaturväxlingar
är det som svårast för systemet
att reglera värmen.
Ett element med termostat fungerar på det sättet att termostaten känner av temperaturen i din
bostad och ser till att elementen
släpper ifrån sig lagom mycket
värme. När termostaten känner
att det är 20-21 grader i rummet,
stänger den av vattenflödet genom elementen. Därför kan elementen vara kalla trots att det är
minusgrader ute. Skulle tempera-

turen i lägenheten sjunka öppnar
termostaten vattenflödet till elementen igen. Elementen värmer
upp luften som kommer in genom
spaltventilerna även när det inte är
brännhett.
Att ett element är varmt upptill
och kallt nertill betyder inte att det
är trasigt. Det är det varma vattnet som avger energi i rummet.
När vattnet avger energi svalnar
det vilket betyder att elementet är
varmt upptill där det varma vattnet
går in och svalare nertill där returledningen sitter.
BYT TÄTNINGSLISTER I VÅR
Nu på våren och sommaren när
det är varmare ute är det ett utmärkt tillfälle att byta tätningslister i fönster och ytterdörrar.
Hålrummet i balkongdörrens nedre del kan också tätas med lister
eller en måttanpassad frigolitskiva.

