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EN TREVLIG HÖSTDAG!

BRANDSKYDD

Tack alla för en mycket trevlig höstdag!
Vi fick en hel del arbete gjort, det var
trevlig stämning och det serverades en
uppskattad lunch.

Under den mörka delen av året är
det mysigt att tända levande ljus.
Men glöm inte att släcka dem, då
många bränder i hemmet sker just i
november, december och januari. Att
ha ett bra och fungerande
brandskydd gäller inte bara den
mörka årstiden utan givetvis under
hela året. Gör en extra koll att din
brandvarnare fungerar!

FILTER TILL VENTILATIONEN
Måndagen den 9 november kl 18.00
är ni välkomna till gula huset för att
hämta filter till ventilationen om man vill
byta.
Dessa kan även rengöras med
dammsugare. Om man undrar över hur
man rengör/byter dessa filter så visar vi
detta. Under våren så brukar vi beställa
av FF filterbyte i samtliga
ventilationsaggregat.

BUDGET
Budget för 2016 är klar.
Månadsavgifterna lämnas oförändrade
under nästa år.
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Snabbkopplingen som man under
våren skruvade på vattenutkastaren
samt vattenslang, måste tas bort.
Kvarvarande vatten i rören kan annars
frysa och orsaka kostsamma
vattenskador, både för boende och för
föreningen som vi alla äger.

HUSVAGNSPLATS
Det finns en ledig husvagnsplats som
man kan hyra. Kostar 60 kr per månad,
intresserad hör av er till Maria Brimalm.

VATTENLÄCKAN
Vattenläckan vid Gula Huset är lagad.
Det var en skarv på inkommande
kallvattenledningen till området som var
trasig under gula huset. Det var svårt
att hitta läckan så det drog ut lite på
tiden, vilket vi beklagar.
Ledningen som lagades är ca 9 cm i
diameter, har högt vattentryck och
ligger på mer än 2 meters djup.

FÖRSÄKRINGSBOLAG
Från och med 1/1 2016 så byter vi
försäkringsbolag till Trygg Hansa.
Kollektivt bostadsrättstillägg ingår.
Läs villkor!
Försäkringen gäller för
egendomsskada i
bostadsrättslägenhet. Villkor:
Trygg-Hansas villkor för
Boendeförsäkring 2016-01-01 avsnitt
A, B, F och G i tillämpliga delar.
Grundsjälvrisken är 1 500 kr. Det är
viktigt att du har en egen
hemförsäkring, den täcker skador vid
exempelvis brand, vattenskador eller
inbrott. När man bor i bostadsrätt
krävs ett tillägg till hemförsäkringen
som heter bostadsrättstillägg som
täcker det som du som
bostadsrättshavare ansvarar för. I
vår förening har vi tecknat en
kollektiv bostadsrättsförsäkring, vilket
innebär att man inte behöver teckna
något eget sådant tillägg.
Bostadsrättsförsäkringen ingår i
avgiften och är tecknad via TryggHansa. Om du behöver utnyttja
bostadsrättsförsäkringen, kontakta
Trygg-Hansa på 0771–11 11 10.

Trevlig höst
önskar Styrelsen

