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Stamspolning genomförd
Vi vill passa på att tacka för ett gott samarbete med medlemmarna i samband med
stamspolningen som genomfördes tidigare i höst. Och på det temat vill vi även
informera om en av de vanligaste orsakerna till stopp i avloppen, nämligen matfett.
Stamspolning är planerat ungefär vart femte år och under den tiden hinner det fastna
mycket fett i rören. Ett steg i att undvika missöden är att hålla nere mängden matfett
som spolas ned i avloppet. En enkel åtgärd är att torka av “det värsta” från grytor och
stekpannor med hushållspapper innan man diskar rent. Pappret sorteras som
matavfall.

Har du kallt i din bostad?
Vi hör flera röster från medlemmar om att man har kallt i bostaden. Vad vi kan se är
att temperaturen varierar mellan bostäderna och tyvärr är det inte möjligt att reglera
värmen för varje enskild bostad. Om du upplever att din bostad är kall eller att
temperaturen skiftar i de olika rummen är vårt bästa tips i nuläget att täta och isolera
så gott det går. Kall luft kan smyga in runt fönster och balkongdörr och det får stort
utslag för rumstemperaturen. Ett tips från en medlem är att lägga till isolering (till
exempel en frigolitskiva) på den undre delen av altan- eller balkongdörren.
Om dina element inte blir varma alls kan du testa att vrida reglaget mellan min. och
max. några gånger och även lufta elementet.

Håll utkik efter läckande rör
I en av våra bostäder har det hittats en läcka på vattenledningen till ett element.
Tack vare att den boende upptäckte detta i tidigt skede kunde läckan åtgärdas innan
någon större skada orsakades. Vi vill be våra medlemmar att, i förebyggande syfte,
ta en titt så att rören som går till kranar och element i bostaden ser hela och rena ut.
Vi välkomnar er att snarast ta kontakt med styrelsen om ni upptäcker några brister.
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God jul
Vi avslutar detta brev med en julhälsning och önskar våra medlemmar en riktigt god
jul. Och ett glatt jullov till alla som har lite ledighet att se fram emot

Med vänliga hälsningar från styrelsen

KONTAKTA OSS
Hemsida: www.skacklinge.se
Facebook: www.facebook.com/BRFSkacklingeAng/
Brevlåda: Brevlåda finns på Skäcklingevägen 167. Vid Expeditionen, till vänster inne i porten. Observera att
brevlådan inte töms dagligen.
Medlemsbrev via e-post: http://eepurl.com/cFVj5X E-post: styrelse@skacklinge.se

OBS! det är alltid säkrast nå styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att mejla en enskild styrelsemedlem.
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