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------------------------------------------------------------------------------------------------Grantändning
Som annonserats äger den årliga grantändningen rum lördag 30 nov kl 16. I
gathusets entré finns glögg och pepparkakor.
Porttelefon
Vi har från tid till annan upplevt att våra porttelefoner inte fungerat tillfredsställande.
Nya porttelefoner och bokningstavlor kommer att installeras under innevarande
vecka. Det är ingen stor skillnad på de nya, men man söker lägenhet genom att
knappa sig fram till rätt person.
Brandfiltar och brandsläckare
För att ytterligare öka säkerheten i våra hus har det satts upp brandsläckare utöver
dem som redan funnits i entréplanen i båda husen. Nu finns även släckare på planen
3, 5 och sju i gårdshuset. I gathuset har de placerats på halvplanen.
Föreningen har också köpt in brandfiltar som kommer att delas ut till alla lägenheter.
De bör förvaras lätt åtkomliga. När behovet uppstår handlar vi inte alltid rationellt.
Avgift 2020
Styrelsen har fattat beslut om oförändrade avgifter under 2020. Liksom förra året
medger vår ekonomi att januari månad blir avgiftsfri för lägenheter.
Laddboxar i garaget
Styrelsen arbetar vidare med uppdraget som gavs vid senaste årsmötet. Ett par
företag har varit på plats för att undersöka förutsättningarna. Offerter kommer att tas
in på nyåret.

Miljöåtgärder
I samband med frågan om laddboxar inkommer flera förslag till åtgärder för att sänka
våra kostnader för elförbrukning och uppvärmning. Styrelsen ser möjligheter att nyttja
vår starka ekonomi för investeringar i fastigheten som kan sänka våra kostnader.
Inga beslut är fattade men informationsinsamling pågår.
Ny fläkt i gathuset
En ny fläkt kommer att installeras i gathuset. Den gamla bedömdes i samband med
senaste energideklarationen vara utsliten. Den har suttit sedan huset byggdes. Den
nya fläkten kommer att ge bättre ventilation och samtidigt förses den med återvinning
av frånluften som via en värmeväxlare ger oss värme tillbaka.

