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AVLOPPSRENSNING	  
Mellan	  10-‐14	  november	  blir	  det	  
avloppsrensning	  av	  alla	  köks-‐	  och	  
badrumsstammar.	  Vi	  kommer	  också	  rensa	  
avloppen	  för	  regnvatten	  på	  gården.	  

Tillgång	  behövs	  till	  alla	  lägenheter	  och	  du	  har	  
fått	  information	  inklusive	  instruktioner	  i	  din	  
brevlåda	  för	  vilken	  dag	  som	  gäller	  för	  din	  
lägenhet.	  

Det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  vi	  får	  tillgång	  till	  alla	  
lägenheter,	  då	  spolningen	  måste	  göras	  i	  särskild	  
ordning	  för	  att	  undvika	  att	  det	  blir	  
översvämningar.	  Om	  vi	  på	  grund	  av	  att	  vi	  inte	  
kommer	  in	  i	  din	  lägenhet	  inte	  kan	  genomföra	  
arbetet	  enligt	  plan	  –	  kan	  du	  få	  bekosta	  att	  
arbetet	  utförs	  vid	  ett	  annat	  tillfälle.	  

BALKONGBYGGE	  KLART	  
De	  två	  nya	  balkongerna	  mot	  Riddarfjärden	  blev	  
klara	  något	  före	  utsatt	  plan	  i	  början	  på	  oktober.	  	  

HÖGHASTIGHETSNÄT	  
Föreningen	  har	  den	  27	  september	  skrivit	  på	  en	  
beställning	  till	  företaget	  Ownit	  av	  
höghastighetsnät	  till	  alla	  lägenheter	  och	  lokaler.	  

Under	  november	  kommer	  diskussioner	  om	  när	  
själva	  installationen	  kan	  ske	  att	  inledas	  och	  vi	  
får	  återkomma	  när	  vi	  vet	  mer	  exakt.	  

LÄCKA	  OCH	  VÄRMEN	  
Vi	  har	  hittat	  och	  åtgärdat	  läckan	  i	  
värmesystemet	  och	  det	  håller	  numera	  det	  
vatten	  vi	  fyller	  på.	  Läckan	  var	  i	  ett	  rör	  under	  
golvet	  i	  däcksförrådet.	  

Under	  andra	  halvan	  av	  oktober	  har	  vi	  gått	  ut	  
med	  en	  enkät	  och	  frågat	  hur	  ni	  har	  det	  med	  
värmen	  i	  era	  element.	  De	  allra	  flesta	  har	  svarat	  
på	  enkäten	  och	  vi	  kommer	  nu	  ta	  fram	  en	  plan	  
för	  åtgärder.	  Vi	  får	  återkomma	  igen	  när	  vi	  vet	  
mer	  om	  när	  det	  kan	  ske.	  	  

Passar	  även	  på	  att	  igen	  informera	  om	  hur	  ett	  
injusterat	  värmesystem	  fungerar:	  

• Värmesystemet	  i	  fastigheten	  är	  justerat	  
så	  att	  värmen	  fördelas	  så	  att	  alla	  
lägenheter	  har	  rekommenderade	  	  
20-‐21°C.	  
	  

• Känns	  elementet	  varmt	  upptill	  och	  kallt	  
nedtill	  är	  det	  ett	  gott	  tecken	  på	  att	  
värmesystemet	  fungerar	  som	  det	  ska.	  
	  

• När	  temperaturen	  i	  ett	  rum	  stiger	  över	  
21°C	  på	  grund	  av	  t.ex.	  solvärme	  minskar	  
termostatventilen	  automatiskt	  värmen	  
från	  elementet.	  Elementet	  kan	  till	  och	  
med	  bli	  helt	  kallt	  om	  värmetillskottet	  är	  
mycket	  stort.	  På	  motsvarande	  sätt	  höjs	  
värmen	  om	  rumstemperaturen	  sjunker	  
under	  21	  °C.	  

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen	  


