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Hej alla medlemmar,         

I syfte att löpande informera medlemmarna om det som är på gång samt i strävan att ha god 

kommunikation inom föreningen, sammanfattar och skickar styrelsen ut nyhetsbrev till alla medlemmar. 

Vi delar även ut till dem som inte har angett en e-postadress.           

        

Hjärtstartare      

Hjärtstartarna är sen en tid uppsatta i trapphusen på Väderkvarnsvägen 2 och Kvarnhjulsvägen 3. Ifall 

intresse fortfarande finns för hjärt- och lungräddningskurs går det bra att höra av sig till Martha Nordgren 

på mejl martha.nordberg@gmail.com.  Om du saknar mejl går det bra att höra av sig till Marja Mäki på 

telefon 070-233 66 16.      

      

Städdag      

Hösten står inför dörren och därmed också städdagen. Städdagen är planerad till lördag 26:e oktober 

klockan 10.00. Vi kommer likt i våras hyra en container där vi också kan kasta våra egna grovsopor utöver 

löv och grenar. Mer information kommer skickas ut separat och även påannonseras i trapphusen.        

      

Laddboxar      

Naturvårdsverket har nu öppnat möjligheten att ansöka om bidrag för laddstationer för elbilar. Styrelsen 

har varit i kontakt med olika aktörer som säljer och installeras dessa för att se vem vi kan anlita. Inom 

kort kommer ni få en enkät där ni som är intresserade ombeds svara på när ni önskar tillgång till laddbox. 

Med enkäten kommer även mer praktisk information.        
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Problem med värmesystemen      

Under lång tid har föreningen haft problem med värmecentralerna. Vissa lägenheter har varit kalla och 

centralerna i sig har krånglat. Nyligen testades vattnet som cirkulerar i det slutna systemet och det visade 

sig att vi har 3–4 gånger högre halter av syre i vattnet jämfört med vad som är rekommenderat. För att få 

bukt med detta är företag specialiserade inom området inkopplade och de har lämnat förslag på 

åtgärder. Det kommer att kunna lösa sig på ett bra och säkert sätt med tanke på framtiden. Men vi 

kommer med all sannolikhet att få kosta på både reparation (rensning, filterbyten m m) och byte av vissa 

komponenter i systemet. Vi för nu flera diskussioner med både tidigare partners och nya aktörer för att 

dels få klarlagt orsaker och ansvar samtidigt som vi söker bättre och långsiktigt hållbara lösningar som 

säkerställer en säker drift framöver. Vi avser att hålla dig som medlem informerad så du vet vad som görs 

och varför.       

        

       

                                 Med vänliga hälsningar,      

                              Styrelsen      
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