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Värmepumpen
Äntligen är värmen tillbaka! Värmepumpen har vid några tillfällen stått stilla men vi
har då kunnat återstarta den. När reparatören från IMA Pump-service kontaktades
kunde han först inte hitta något fel då vi återstartat den. Efter det att pumpen återigen

stannat gjordes en felsökning och då konstaterades att det tyvärr inte gick att laga
pumpen utan vi var tvungna att ersätta den gamla pumpen med en ny värmepump.
Den nya pumpen beställdes på måndagen och levererades och installerades på
tisdagen.
Närmaste tiden kan värmen vara lite ”svajig” eftersom den nya pumpen måste
trimmas in. I och med pumpbytet har vi nu fått en modern pump som är mycket mer
energisnål än den gamla. Enligt IMA så tar det mellan 3 och 5 år så har minskningen
av elförbrukning betalat den nya pumpen.

Sms-tjänst
Lämna ditt mobilnummer till styrelsen så att du kan motta meddelanden via smsutskick från styrelsen om något händer som berör oss alla.

Snart dags för årsstämman 2012
Årsstämman kommer att hållas den 12 april 2012. Mer information kommer snart i
din brevlåda.

Intresserad av styrelsearbete?
Om du är intresserad av styrelsearbete, vänd dig till någon av de tre personerna i
valberedningen: Johan Bergby i C-porten, Agnes Svensson i E-porten eller Andreas
Kalén i E-porten.

Hyr en vindskupa
Föreningen har en ledig vindskupa för uthyrning till föreningens medlemmar.
Vindskuporna är större än ett vindsförråd, har fönster och kostar 6 000 kronor per år.
Vindskuporna hyrs som längst ut på tre år. För visning av den lediga kupan kontakta
Ulf Jonsson, se kontaktuppgifter nedan till Ulf i styrelsen.

Här kan du slänga dina uttjänta nycklar
Passa på nu efter låsbytet att bli av med alla gamla obrukbara nycklar som ligger och
skräpar. Det finns ett kärl i samma utrymme som vi har tidningsåtervinningen där du
kan slänga dina uttjänta nycklar så ser styrelsen till att nycklarna hamnar på en
återvinningsstation. Kärlet kommer att finnas på plats fr.o.m. nu och hela februari
månad ut.

Brandskyddsansvarig
Brandskyddsansvarig i vår bostadsrättsförening är f.d. brandmannen Björn Svensson
som bor i E-porten.

Självklart vill du bidra till en bättre miljö!!
Dina sopor är betydligt mer spännande än du tror!
Dina gamla förpackningar kan återvinnas och bli till nya. Även dina
gamla el- och elektronikapparater kan tas om hand och återvinnas.
Ja, till och med farligt avfall kan bli något nytt när det får möjlighet
att tas om hand – på rätt sätt!

Återvinning av tidningar
I kärlen för tidningsåtervinning är det TIDNINGAR som ska slängas, vilket många
också gör, men det finns några som även slänger saker som inte ska kastas i
behållarna för tidningar. För att alla ska veta vad som kan slängas i tidningsbehållarna så finns det skyltar ovanför kärlen där det står vad man får och vad man
inte får slänga i tidningsinsamlingen. OBS! Ex. pappersförpackningar, kartonger och
papperskassar ska INTE slängas i dessa kärl, de slängs i grovsoprummet ordentligt
ihopvikta.

Grovsoprummet
Vi betalar sophämtningen gemensamt utifrån volym. Tänk därför på att vika ihop
kartonger och packa andra sopor så kompakt som möjligt.

Mobila miljöstationen hämtar ditt farliga avfall och småelektronik
Nytt datum att lägga på minnet, tisdagen den 13 mars kl. 19.00–19.45 kommer den
mobila miljöstationen till Havregatan 1 (vid Ringvägen). Där kan du lämna färgburkar,
lösningsmedel, rengöringsmedel, glödlampor och uttjänta batterier. Visste du att
även nagellacksflaskor är farligt avfall? Mobila miljöstationen tar även emot
hushållens farliga avfall och småelektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Det är
dessutom alldeles gratis att lämna sådana sopor där!

Miljöstationer för sortering av förpackningar, plast, glas och plåt
Älvsborgsgatan 6 (på andra sidan skolan vid Tjurbergsparken)
Eriksdalsgatan 23–25 (på andra sidan Ringvägen)
Tjurbergsgatan (vid Åsötorget)

Nästa styrelsemöte
Styrelsen håller sitt nästa möte den 13 februari.

Kontaktuppgifter till styrelsen
Har du funderingar, förslag eller annat som är bra för vår förening, ta kontakt med
styrelsen via e-post på styrelsen@storagarden.se eller genom att kontakta någon av
oss direkt.
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