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Rengöring av ventiler
I våras hade vi en sotarfirma här som rengjorde och
ställde in ventilationen i alla våra hus.
Om ni behöver rengöra ventilerna i taken så är det
viktigt att de inte skruvas isär! Tar ni ner ventilen för
rengöring så ska hela ventilen, inklusive ”ringen” tas
ner eftersom dessa är inställda för optimalt utsug i
förhållande till värmepannan.

Energideklaration
Vi har anlitat en firma, OVK-center, som kommer att
utföra energideklaration på våra hus. Till det behöver
de information om elförbrukning från respektive hus i
föreningen. Ni behöver därför sammanställa er totala
elförbrukning under 2018 (1/1 – 31/12 2018) och
skicka till styrelsen. Vi behöver få in detta senast 31/8
så att det finns tillgängligt i början av september när
de kommer hit och besiktigar några av husen.
Vi återkommer om vilka hus de behöver tillgång till.
Det går att logga in på Göteborg Energi med mobilt
bank id för att se förbrukningen. Oavsett
elabonnemang så är nätet via Göteborg Energi så all
förbrukning ska gå att hitta där.

Godkännande från styrelsen
Vi vill påminna om föreningens stadgar som bl.a.
säger att bostadsrättsinnehavaren inte får utföra stora
förändringar på sin lägenhet utan styrelsens
godkännande. Detta gäller t.ex. byggnation av
uterum, skärmtak mm.
Skriftlig förfrågan ska skickas till styrelsen och inga
förändringar får påbörjas innan skriftligt svar har
erhållits och eventuell överenskommelse har skrivits
på.

Färg och vax
Det var flera personer som var intresserade av att
kompletteringsmåla delar av huset och/eller plank
och förråd. Det finns färg i alla kulörer i förrådet.
Hör av er till Elin eller Eyrún så hjälper vi till att
hämta färg. Även penslar, skrapa och borste finns.

Glöm inte bort att vaxa era dörrar regelbundet. Om
vi alla vaxar våra egna dörrar så kommer de att hålla
längre.
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