Information från styrelsen
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
Under vecka 42 och 43 kommer Franska Bukten tillbaka för injustering av luftflöden i samtliga
lägenheter. Information har gått ut till alla lägenheter med exakt vilka datum och tider som gäller för
respektive del av huset. Informationsbladet innehåller information om arbetets omfattning, arbetets
gång samt hur det ska gå till för att de ska få access till lägenheterna. Vänligen läs igenom
informationsbladet och följ instruktionerna för att vi ska få en så smidig process som möjligt.

Renoveringen av taket
Som ni alla märkt pågår arbetet med renoveringen av taket på den västra sidan av huset. Arbetet
beräknas vara klart i mitten på december. Till följd av renoveringen vill vi informera om att det kan
komma att bli extra dammigt uppe i vindsförråden.

Höstens städdag 30 oktober
Söndagen den 30 oktober mellan klockan 10:00 – 12:00, kommer vi att ha en gemensam städdag.
Vi tar bland annat in våra utemöbler, sopar, krattar, rensar rabatter, städar miljöhuset och liknande.
Vi avslutar med grillning/fika ca klockan 12:00. En container kommer också finnas på plats under
samma helg. Passa på att rensa ut och kasta era grovsopor. Dock EJ elektronik, farligt avfall, flytande
vätskor eller matavfall.

Information om inflation, ökade elpriser etc
Det har inte undgått någon att vi har en ökad inflation samt ökade elpriser. Vi vill först och främst
informera om att föreningen har en mycket god och stabil ekonomi varpå vi ej avser att göra några
avgiftshöjningar kommande år. Vi vill dock uppmuntra till att vi alla tar ett solidariskt ansvar för att
hålla ner förbrukning av såväl värme och el för att inte spä på de redan ökade kostnaderna.
Här är några tips för att minska elförbrukningen privat såväl som för oss som förening:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Låt inte TV och andra elektroniska prylar stå på i onödan.
Dra ur laddare som inte används ur eluttaget (även bra för att minska brandrisk).
Släck lampor som inte används.
Välj energisparläge på apparater som är omständliga att stänga av.
Håll kylskåp och frys stängda.
Vädra inte för kallt i onödan.
Använd kastrullock och koka mat på plattor som passar kastrullen.
Fyll disk- och tvättmaskin helt innan du använder dem.
Minska användandet av torktumlare och torkskåp - lufttorka i den mån du kan.
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