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VENTILATIONSAGGREGAT

JULGRANAR

Tänk på att driftläget på fläktkåpan
överspis ska vara på minst läge 1.

När julen är över så kan man ställa ut
granen mellan kompostcontainern
och garageväggen före den 12/1
2018,
om man vill slippa köra iväg med den
själv.

HEMMA” -används för normalt
ventilationsflöde

Styrelsen
Henry Karlsson – Ordförande
tel. 0733-73 01 77 / brevlåda 105a
Ansvar för ekonomi
Nils-Erik Elf Svensson – Vice ordf.
tel. 29 89 82 / brevlåda 5
Ansvar för färg

Maria Brimalm – Sekreterare
tel. 0737-857297 / brevlåda 65
Ansvar för tappen
Stefan Öggemar – Ledamot
tel. 0705-126968 / brevlåda151b
Ansvarar för hemsidan och nycklar
Cecilia Leander Afzelius – Ledamot
tel. 0706-550835/ brevlåda 63
Ansvarar för miljö
Britta Karlsson – Suppleant
tel. 0738-413656/ brevlåda 37a
Ansvarar för Gula Huset
Josephine Brandt – Suppleant
brevlåda 147a
Ansvarar för – attest fakturor

FORCERING” läge 2 -används vid
ett högre ventilationsbehov
(matlagning, duschning).
Om man inte använder rätt driftläge
så fungerar inte ventilationen som
den ska och det kan bli problem med
kondensvatten vintertid.
Och ni har väl inte glömt
snabbkopplingen som man under
våren skruvade på vattenutkastaren
samt vattenslang, måste tas bort!
Kvarvarande vatten i rören kan
annars frysa och orsaka kostsamma
vattenskador.

MILJÖRUM
Finns i ett av de högre garagen längre
in i området.
Här kan man sortera en del av sitt
hushållsavfall, kartong, plast, metall,
glas vitt &färgat, småbatterier,
glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
Tänk på att förutom att vi sparar på
miljön så sparar vi pengar på att
sortera. Föreningen betalar en fast
kostnad för kärlen i detta rum medans
avfall i containrar för hushållsavfall
betalas efter vikt.

BUDGET
Budget för 2018 är klar.
Månadsavgifterna lämnas oförändrade
under nästa år
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Tänk på att köra sakta i området,
många lekande barn.

Önskar
Styrelsen

