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Hissinstallationen följer tidplanen 

Den pågående hissinstallationen fortgår enligt 

den tidplan som Kone (hissinstallatören) har givit 

oss i Hackspetten. 
 

Installationerna tar ca fyra veckor per hiss, från 

sågning av trapp till slutjustering. Kone har tre 

arbetslag som arbetar samtidigt och den sista 

hissen kommer vara klar i november.  
 

På Hackspettens webbplats  finns info om vilka 

hissar som är färdiginstallerade. 

 

 

Journummer vid hissproblem 

Såklart hoppas vi att våra hissar kommer fungera 

problemfritt hela tiden, men om det skulle uppstå 

problem ska ni ringa Kones journummer. 
 

0771 - 50 00 00  (knappval 1) 
 

Jourtelefonen är öppen dygnet runt, alla dagar i 

veckan. Kone kommer inom 60 minuter vid akuta 

fall, om du till exempel blir instängd i hissen. Vid 

andra och mindre brådskande fall är inställelse-

tiden 4 timmar.  

Risk för vattenbrist i sommar 

Som ni minns var förra sommaren extremt torr 

och det ledde till vattenbrist i stora delar av  

landet.  Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel 

och det ska räcka till hushåll, jordbruk och många 

andra verksamhetsområden. Redan i april låg 

nivåerna i de stora grundvattenmagasinen på en 

låg nivå, så det är alltså viktigt att vi tänker till lite 

på hur vi använder vattnet. 

 

Vad kan du som boende göra? 

 

• Duscha istället för att bada i badkar 
 

• Ta kortare duschar och stäng av vattnet när 

du tvålar in dig eller tvättar håret 
 

• Se till att fylla tvätt– och diskmaskiner innan 

du kör dom. Använd eco- eller kortprogram 
 

• Diska inte under rinnande vatten 
 

• Stäng av vattnet när du borstar tänderna eller 

rakar dig 
 

• Om du vill ha kallt dricksvatten fyller du en 

kanna vatten och förvarar i kylen istället för att 

låta vattnet rinna tills det blir kallt 
 

• Använd eventuellt överblivet diskvatten till att 

skölja ur förpackningar före material-

återvinning (de behöver inte diskas helt rena). 

 

På SMHI:s webbplats hittar du aktuell information 

om vattenläget i hela Sverige.  
 

https://www.smhi.se/vadret/

vadret-i-sverige/risk-for-

vattenbrist  

Mer på nästa sida 

Energideklaration 

Arbetet med vår energideklaration är nu klar och 

det kommer sättas upp information i varje trapp-

hus inom kort.  
 

Energideklarationen är ett dokument med  

uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett 

hus när det används. Energideklarationen är 

bland annat till för den som ska köpa eller hyra 

en bostad. En energideklaration med energi-

klass A, B eller C kan ge lägre bostadsränta hos 

vissa låneinstitut. 

https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist
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Önskar vi alla som bor i vår förening.  

Hoppas sommaren blir precis så där solig  

och avkopplande som vi vill ha den.  
 

Nästa måndagsöppet i föreningslokalen är  

sista måndagen i augusti, d v s den 26/8. 

Sommarlovstips från Väsby kommun 

I sommar ordnar kommunen massor av  

aktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år. 

Alla aktiviteter är helt gratis och det krävs inga 

förkunskaper eller medlemskap. Vissa  

aktiviteter behöver du däremot anmäla barnen 

till. 

 

Kidsen kan till exempel gå på djurvårdarkurs på 

Gunnes gård, sommarlovsbio i Messingen, 

prova på olika sporter, vara med på en skrivar-

workshop, gå på familjeträning på Kairo eller 

lyssna på sagor på arabiska. Bland annat. Det 

finns många fler aktiviteter att välja bland, så följ 

länken nedan och se själv. 

 

https://www.upplandsvasby.se/uppleva-och-

gora/projekt/sommarlov-i-vasby.html  

Ställ inte soppåsar bredvid sopnedkastet 

I dagarna blev ett av sopnedkasten för hushålls-

sopor på lilla gården fullt och det gick inte att 

slänga ner fler påsar. Då tyckte någon/några att 

det var en bra idé att ställa sin soppåse bredvid 

sopnedkastet istället. 

 

Det var ingen bra idé. Vad händer då? Jo, först 

kommer fåglarna och sprider ut soporna på 

marken och sedan kommer råttorna och röjer 

runt bland det som fåglarna lämnat efter sig.  

 

Om ett sopnedkast är fullt ska du gå till ett  

annat. Våra nycklar passar i alla sopnedkast. 
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