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Ny styrelse

Miljöinspektion

Vid stämman den 20 maj valdes
hela fyra nya ledamöter in i
styrelsen. Hur den nya styrelsen
ser ut ser du här till vänster.

Den 25 maj gjorde Nacka kommun
ett tillsynsbesök hos oss för att
kontrollera att vi utför den
egenkontroll vi är skyldiga att göra
som fastighetsägare.

Containerförsöket
Betyget blev glädjande nog mycket
högt.
Några
punkter
som
kommunen framhöll:

Vi har nu under tre månader
placerat ut grovsopscontainrar
sista helgen i varje månad.
Resultatet är inte enbart positivt,
eftersom
sopor
fortfarande
dumpas lite varstans och elskrot
läggs i containern, vilket ger oss
extrakostnader.
Dock blir totalkostnaden lägre än
tidigare, och därför har vi
tillsammans med brf Fjädern
beslutat att fortsätta med detta
system ett år till, med kontinuerlig
utvärdering. I juli ställs ingen
container ut, på grund av
semestrar.

- vi har en digital underhållsplan
som uppdateras 1-2 ggr/år
- vi
har
genomfört
OVK
(ventilationskontroll)
- vi har gjort energideklaration
- vi diskuterar individuell elmätning
- vi har närvarostyrd belysning och
frekvensstyrda fläktar
- vi har bra rutiner för att hantera
klagomål från boende
- vi erbjuder de boende sortering
av elavfall och hämtning av
grovsopor.

Brandskydd

Tänk på ...

På hemsidan finns en del tips om
hur vi kan förebygga bränder. Alla
lägenheter är försedda med
brandvarnare – se till att de har
fräscha batterier och fungerar!
Styrelsen kommer att se över
brandskyddet i de allmänna
utrymmena i föreningen under
den närmaste tiden. Du kan
hjälpa till genom att inte ställa
brännbara saker i trapphusen.

Sopsugen
Det händer då och då att det blir
stopp i sopsugen på grund av att
någon har stoppat olämpliga
föremål i nedkasten. Om de gröna
sogsugarna på gårdarna inte är i
funktion ska soporna läggas i
närmaste
ports
sopnedkast.
Felanmälan görs som vanligt till
08-7853500
eller
servicecenter@stockholm.hsb.se.
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Att parkering är förbjuden på
gårdarna
Att du behöver tillstånd om du
ska göra större renoveringar

Trevlig sommar!

