Nyhetsbrev december 2021

Sortering av matavfall och hushållsavfall
Den 1 januari 2023 införs obligatorisk matavfallssortering i Stockholm. Via
nedan länk finner du information om detta:
Obligatorisk matavfallsinsamling för restauranger i Stockholm 2021 | Matavfall
(stockholmvattenochavfall.se)

Styrelsen har påbörjat planering för sortering av matavfall och hushållsavfall
och vi återkommer med närmre information i början av nästa år om hur vi
praktiskt kommer att genomföra detta.
Belysning portar
Lamporna utanför varje port har varierat slitage. På några syns siffrorna för
uppgången och på andra syns inga siffror alls och de olika lamporna har olika
styrka på belysningen. Dessutom är några lampor trasiga inuti vilket gör det
svårt att byta glödlampa. Renovering av lamporna beställs i nästa vecka.
Balkongrenovering
Renoveringen av de gamla balkongerna har planerats bli genomförd under
senvåren-tidig sommar nästa år. De balkonger detta gäller är de större som har
funnits sedan huset byggdes samt vädringsbalkongerna i trappuppgångar på
innergården som också de har funnits sedan huset byggdes. I god tid innan
projektet startas kommer vi att lämna information om arbetet och de
medlemmar som har gamla balkonger kommer att få detaljerad information
eftersom balkongerna ju inte går att nyttja under renoveringstiden.
Fönsterrenovering
Under året har stickprov för undersökning av slitage på utsidan av
fönsterbågarna i fastigheten gjorts. Resultatet av detta har visat behov av
slipning och målning av samtliga fönsterbågar förutom de som finns på
balkongdörrarna till de nya, mindre, balkongerna som inte är så gamla samt en
del av fönstren i vindsvåningarna. Om behov av ommålning av balkongdörrar
till de nya balkongerna visar sig åtgärdas det.
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En ytterligare åtgärd gällande fönstren är att innerglaset kommer att bytas ut
mot en isolerglasruta. De fönster detta gäller är samtliga ursprungliga fönster
och eventuellt fönstren till de nya balkongerna där vi i skrivande stund är osäkra
på vilken status de har. Åtgärden kommer att minska det kallras vi har och
därmed minska kostnader för uppvärmning.
Vi återkommer med tidplan för fönsterarbetena när vi beslutat om offert. Planen
är att arbetena ska genomföras under nästa år.
Förstärkning i styrelsen
Eftersom kommande stora projekt medför extra belastning för styrelsen har
styrelsesuppleant Lars-Göran Sundström inkallats för att delta i det ordinarie
styrelsearbetet.
Att tänka på inför julen
Såsom tidigare år vill vi påminna om att inte lämna brinnande ljus i ett tomt rum
och att ha kontroll över spisen då du lagar mat så att ingen mat torrkokar. De
flesta bränder börjar i köket. Kontrollera att brandvarnarna fungerar!

Styrelsen önskar alla boende God Jul och Gott Nytt År!
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