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Nytt år: 
Välkomna till ett nytt år, vi hoppas att julen och nyåret varit festligt och avkopplande.  
 

Julgranar: 
I år kommer julgranarna att transporteras bort av VFAS. Lägg alla julgranar vid grillplatsen bakom miljöhuset innan 1. 
februari. 
 

Byte av lås, och vikten av att stänga dörrar: 
Baserat på återkommande problem med lås som kärvar (gäller framföralltmiljöhuset och ingångarna 5a/5b), anmäld 
cykelstöld i källaren, och misstanken om att vi har för många nycklar i omlopp har styrelsen beslutat att investera i nya 
lås i samtliga gemensamma dörrar. Installation av dessa kommer ske så snart som möjligt.  
3st nycklar per hushåll kommer erbjudas i ”grundutbudet”. Information om när nyckelutlämning sker kommer sättas 
upp i trapphusen. Då vi har många dörrar har styrelsen inte funnit ekonomi i att installera ”intelligenta” lås eller 
programmerbara låssystem, utan det kommer bli ett nytt låssystem enligt samma standard som idag. 
Nya lås i alla ära, men nu under vinterhalvåret när ytterdörrarna och de automatiska dörrstängarna tenderar att kärva 
eller vara tröga – snälla se till att alla dörrar stängs när du gått in! Det gäller såväl trappuppgångsdörrar, källardörrar 
som vindsdörrar.  
PS: Stäng gärna dörren så mjukt som möjligt när timmen är tidig eller sen, så väcker du inte dina grannar ☺ 
 

Valberedningen: 
Vid vårmötet som brukar infalla i slutet av maj löper mandattiden för 4 av styrelsens nuvarande 6 ledamöter ut.  
Anders M, Malin, Carl-Johan och Elisabeth kommer inte ställa upp för omval varför nya krafter kommer behövas. Vi är 
många nyinflyttade, och vi vet att det finns eldsjälar i alla trappuppgångar! Enligt stadgarna måste styrelsen minst bestå 
av 3 ordinarie ledamöter för att vara funktionell. Tveka därför inte att kontakta någon av oss i styrelsen eller 
valberedningen, Marie Vipfors lgh 441, för att få reda på mer om styrelsens arbete och vad det innebär. 
 

Försäljning av lägenhet: 
En av föreningens hyresrätter, i dagsläget har vi 3st, har sagts upp under januari månad. Styrelsen kommer att påbörja 
arbetet med försäljningen av denna. Uppsägningstiden för våra hyresgäster är 3 månader. 

 
Värmekostnad: 
Som ni alla känner till är värmekostnaden näst räntekostnaderna föreningens största utgift. Tänk gärna på detta och sänk 
om möjligt elementet lite istället för att öppna fönstret/balkongdörren och vädra. Se vidare under Enkät/Undersökningar 
nedan. 
 

Enkät/Undersökningar: 
Snälla hjälp oss med att fylla i undersökningarna om Telefon/IT samt Värme/Element, TACK! 
 
Hälsningar 
/Styrelsen
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Undersökning om lägenheternas status gällande vårt värmesystem samt upplevd värmekomfort: 
Styrelsen vill med denna undersökning ta fram ett underlag över statusen på vårt värmesystem. Resultatet 
kommer att användas som underlag i arbetet med att uppdatera underhållsplanen, men också för beslut i ett 
kortare perspektiv, tex om vi bör reservera pengar för intrimning/fintrimning av vårt värmesystem. 
 

Jag är nöjd med värmekomforten i min/vår lägenhet: 
□ Instämmer □ Instämmer inte 
 

I min lägenhet upplever jag (höst/vinter/vår när värmen är igångsatt) generellt att det är: 
□ Alldeles lagom  □ För varmt □ För kallt □ Dragigt Kommentar:_____________ 

 
Jag upplever att värmekomforten i min lägenhet är som bäst när yttertemperaturen är: 
□ Ange gradtal/intervall:_____________ 
 

□ Ingen åsikt 

Specifika frågor om elementen i din lägenhet: 
I min lägenhet finns det totalt ____________st element 
Termostaten fungerar utan anmärkning (bra regleringsmöjligheter) på ______________st av mina element 
Termostaten fungerar halvbra (viss regleringsmöjlighet) på ______________st av mina element 
Termostaten fungerar inte alls (ingen regleringsmöjlighet) på ______________st av mina element 
Jag har värme i ________________st av mina element 
Jag har tillfredsställande värme i _______________st av mina element 
 
Jag justerar regelbundet termostaten på mina element för att uppnå optimal inomhustemperatur: 
□ Instämmer □ Instämmer inte Kommentar:__________________________________________ 

 
Jag öppnar dörren/fönstret och vädrar hellre än att justera termostaten på elementen: 
□ Instämmer □ Instämmer inte Kommentar:__________________________________________ 

 
Elementen i min lägenhet luftas regelbundet (årligen): 
□ Instämmer □ Instämmer inte Kommentar:__________________________________________ 

 
Det går att lufta elementen i min lägenhet: 
□ Ja, samtliga □ Ja, vissa 

Antal: __________ 
□ Nej, alla luftningsnipplar är igensatta/för 
bräckliga 

□ Vet inte 
 
 

Jag har generellt ett fönster öppet för att vädra (tex i sovrum om natten, frågan gäller vintertid): 
□ Ja 
 

□ Nej 
 

Kommentarer:________________________________________ 

I min lägenhet har följande ingrepp gjorts på värmesystemet: 
□ Element har tagits bort och 
ersatts med tex golvvärme 
Antal: _________ 

□ Element har tagits 
bort, värmekälla ej ersatt 
Antal: _________ 

□ Gammalt element har bytts ut 
mot nytt, alt jag ser att det finns 
element av nyare design. 
Antal: __________ 

□ Vet inte 

 
Jag bor i trappuppgång: 

 
□ 5A        □ 5B        □ 79A        □ 79B 

 
Vänligen lägg lappen i föreningens brevlåda ingång 5A eller i Anders Nelvings brevlåda ingång 79B 

senast 1.februari 2011. Stort tack för hjälpen och för din input 
Vänliga Hälsningar 
/Styrelsen 

Information/Undersökning 


