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 Bästa medlem, 

 

I detta nyhetsbrev vill vi informera Dig om de åtgärder som styrelsen vidtagit de senaste månaderna när 

det gäller att säkra de grundläggande funktionerna kring värme, vatten, el och kommunikation 

(telefoni/bredband osv). Vi redovisar dem i korthet nedan och räknar med att kunna komplettera 

informationen när vi kommer till föreningsstämman som blir den 20 april 2020.  

 

Värmecentralerna upprustas 

Styrelsen har kunnat konstatera, med hjälp av olika vattenprover och analyser, att vi har problem med 

rening och rensning av värmesystemen från partiklar och avgaser (höga syrehalter) som ger kraftiga 

avlagringar i systemet. Problemen har eskalerat under hand och är nu i det stadiet att det kräver snara 

insatser.  

 

Vi har undersökt företag som är specialiserade på olika metoder för rensning av våra system och har 

landat i att anlita ett företag som heter Bauer Pipejet som erbjuder ett permanent system baserat på 

elektromagnetisk behandling av vattnet.  

Systemet är nu i drift. Metoden berör inte vårt kranvatten. 

  

Vattenfall följer upp effektiviteten 

Serviceavtal har upprättats med Vattenfall för att följa upp effektiviteten av vårt fjärrvärmesystem och 

in till våra värmecentraler.  

 

Bredband, TV och Telefoni uppdateras 

Det nuvarande avtalet med Telia tecknades av JM år 2009. Utrustningen är därmed gammal och 

bredbandets hastighet endast 8–10 Mbit. Nytt avtal är nu tecknat med Telia som kommer att ge en 

bredbandshastighet på 250 Mbit. De fyra Switchar som finns i våra elrum i de olika byggnaderna 

kommer att bytas ut.  

 

I avtalet ingår att Telia levererar ny Telia SMART Wifi-router samt Telia TV-box till varje lägenhet. Dessa 

nya enheter tillhör Din lägenhet på samma sätt som de ”gamla” enheterna. De skall alltså finnas kvar i 

lägenheten vid eventuell flytt. Men de ”gamla” enheterna kan (och bör) kasseras. De saknar värde. Du 

får själv lämna dem hos någon av de näraliggande återvinningstationerna. Absolut inte i våra soprum. 

 

Enligt avtalet är leveranstiden 9–12 månader, men vi jobbar för att få en kortare leveranstid. Har du 

köpt extra bredbandskapacitet (100 Mbit) kommer Du vid igångsättning av driften, per automatik, ej 

längre erhålla fakturor för detta. 
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Matavfallsrutinen 

Matavfallsrutinen har nu varit i bruk ett par månader. Vi kan konstatera att rutinen hittills har fungerat 

tillfredsställande och det känns bra att vi tillsammans kan bidra på något litet sätt till en bättre 

miljömässig hushållning. Och vi räknar med att på sikt också kunna minska antalet soptunnor och 

därmed våra kostnader. 

 

 

HLR-utbildningen 

Vi annonserade om en möjlighet till ny kurs vad gäller HLR-utbildning. Men eftersom efterfrågan inte 

var så stor denna gång så skjuter vi på den möjligheten till våren om intresset är större då (HLR = 

HjärtLungRäddning). 

 

Laddboxar 

Vi efterlyste anmälan till laddbox fram till den 14 november. Men eftersom ingen hade anmält sitt 

intresse vid den tidpunkten så avvaktar vi med att börja installera laddboxar fram till dess vi har 

konkreta förfrågningar/anmälningar. 

 

Städdagen 26 oktober 

Städdagen den 26 oktober inleddes i regn och rusk men avslutades i solsken (nästan i alla fall)! Arbetet 

genomfördes i god sinnesstämning tillsammans med många och mycket aktiva medlemmar. Vi kommer 

att utvärdera vårt upplägg och ta med oss de synpunkter vi fick under hand. Det finns en viss 

förbättringspotential som vi kommer att ta vara på inför kommande städdagar.  

 

 

Detta är sista nyhetsbrevet för 2019.  

Styrelsen ber därmed att få tillönska Dig en riktigt god, trevlig och lugn jul- och nyårshelg.  

Vi ser fram mot 2020 med god tillförsikt och hoppas på gott samarbete även på det nya året. 

Bengt   Hans   Marja   Siwert   Jan Ove 
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