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Åtgärder för förbättrad ventilation 
Vår medlem Elias i nr 39 har utbildning inom området ventilation. Han erbjuder sig att 

hjälpa till att rengöra och byta filter, öppna, göra rent och byta trasiga ventiler där det 

behövs. Föreningen står för inköp av materialet. Elias kan, för den som så önskar, också 

hjälpa till att rengöra fläkten till värmepumpen och justera golvvärmen (byta ut trasiga 

ställdon). Men här får du som medlem själv stå för inköp av det material som kan behövas.  

Elias kommer att successivt ta kontakt med alla medlemmar för att göra en inventering av 

vad som behöver göras.  

 

Planerat strömavbrott 15 april 
Alla bör ha fått meddelande från Ellevio/Fortum om att de byter ut alla elmätare. Det 

kommer att göras i mitten av april hos var och en. Men föreningen har också en gemensam 

elmätare som finns i teknikrummet i miljöstugan och som reglerar vår gemensamma el och 

inmatningen till våra hus. Den elmätaren kommer att bytas ut torsdagen den 15 april 

mellan kl. 07 - 09. Under den tiden kommer det att vara strömavbrott i hela vårt 

område (ca 30 min). Så var beredd på detta. 

 

Sopsortering 
Det finns fortfarande utrymme för förbättringar när det gäller att sortera vårt avfall i 

miljöstugan. Varje kärl är uppmärkt med tydliga skyltar. OBS! Använda munskydd ska 

läggas i hushållssoporna, i försluten påse, inte bland plast eller pappersförpackningar. Är 

du osäker eller inte vill sortera förpackningar ska dina sopor läggas i hushållsavfall - inte i 

andra uppmärkta behållare. Vill du ha råd om sopsorteringen hjälper gärna Monica i hus nr 

29 till och förklarar. Sorteringen är till för att hålla föreningens kostnader nere.  

 

Några datum att hålla i minnet 
Lördag den 8 maj har vi vårstädning. Föreningen kommer att hyra container från fredag 

7 maj till söndag 9 maj. Vi återkommer med mer information   

Torsdag den 17 juni har föreningen årsstämma utomhus  

Söndag 2 maj är sista dag för att lämna förslag till frågor (motioner) att ta upp på 

årsstämman  

Kallelse och material till årsstämman skickas ut senast 20 maj (fyra veckor före 

årsstämman)  

 

Besök gärna föreningens webbplats https://brfrinkebypark.se/ 
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