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Ändra till förvärmd friskluft 
Styrelsen rekommenderar att ni nu när det 
börjar bli kallare stänger friskluftsintagen 
på ovansidan elementen. Friskluften 
kommer då istället att passera genom 
elementets kanaler och värmas upp innan 
det går ut i rummet. Värmekostnaden 
minskar, lägenhetsklimatet blir bättre och 
jämnare. Glöm inte att justera termostaten 
på elementet till lagom temperatur. 
 

Frånluftsventilation med natt-
reducering 
Styrelsen har låtit ändra frånlufts-
ventilationen på vindarna så att vi nu har 
en nattreducering av utsuget av frånluften. 
Detta ska minska utsuget av varmluft, 
minska oljud från ventilationen, och skapa 
ett jämnare klimat i husen. Om någon 
upplever problem med denna ändring, hör 
av er till styrelsen så att vi kan undersöka 
orsaken. 
 
Månadens ’Kom ihåg’ 
I trapphusen får det av brandsäkerhetsskäl 
inte finnas några privata föremål för att 
försvåra utrymning om trapphuset är 
rökfyllt. Detta gäller tex: 

• Mattor 
• Barnvagnar 
• Växter 
• eller liknande… 

 
Styrelsen har personligt ansvar för att detta 
efterföljs. 
 
Undantaget är i direkt anslutning till 
ytterentréer. 
 
Lösa katter får heller inte springa i 
trapphusen. 

Soprummen 
Stora kartonger får inte slängas på golvet i 
soprummen. Dessa ska lämnas i 
grovsoprummet där särskilda kärl finns för 
dessa. Allt som slängs i både de vanliga 
soprummen eller i grovsoprummet måste 
rymmas i de kärlen som finns uppställda. 
Se till att vika ihop förpackningar eller dela 
upp det som slängs så att så mycket som 
möjligt ryms. Det är många som vill slänga 
saker. 
Information om vad som får slängas i 
kärlen finns ovanför respektive kärl. 
 
Lägenhetsnummer 
De nya fyrsiffriga lägenhetsnummer som 
gäller officiellt är nu uppmärkta på alla 
lägenhetsdörrar tillsammans med de gamla 
tresiffriga. 
 
Gästrummet 
Vi vill igen påminna om att gästrummet 
lämnas i städat skick och att duschen inte 
får användas efter kl 22. 
 
Städdagen 
Stort tack till er alla som var med på 
städdagen och den trevliga samvaron 
efteråt! 
 
Nästa styrelsemöte 
Datum för nästa ordinarie styrelsemöte är 
den 1 november. 

 

Styrelsen kontaktas lämpligen genom mail 
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett 
meddelade i föreningens brevlåda i 29:an. 

 

Hälsningar  
 
                      Styrelsen


