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Byte av portkod
Torsdag kväll 30/3 byter vi portkod. Du
har fått den nya koden i din brevlåda.

Terrasserna
Riksbyggen
lämnade
arbetet
på
terrasserna i januari, men flera detaljer
återstår innan allt är klart. Vissa arbeten
kan inte göras förrän vädret blir mildare
t.ex. målning av träpaneler och lagning
av hål i ytterväggar. Man kommer inom
kort att göra en slutbesiktning och
därefter åtgärda resterande detaljer
innan allt är klart.

Elkostnader
I arbetet med att minska våra kostnader
har vi upptäckt ett stort antal säkringar
som haft för högt amperetal, vilket
medfört extra kostnader varje år.
Samtliga huvudsäkringar samt säkringar
för utomhusbelysningen har därför bytts
ut till 35 respektive 20 ampere.
I alla trapphus är de gamla lysrören,
varav flera var nästan sönderbrända, nu
utbytta till LED-lampor som drar mindre
el och sällan behöver bytas.
Ett nytt elavtal har också tecknats med
Fortum, vilket innebär betydande
besparingar jämfört med vårt gamla
tillsvidareavtal.
Genom dessa åtgärder sparar vi cirka
75 000 kronor varje år.

(VVC) har bytts ut. Den pump som sattes
in 2014 var felaktigt av radiatortyp,
vilket innebar att den snabbt rostat
sönder. Den pump som nu är i drift är
rostfri och av en nyare modell som drar
mindre ström och har både effekt- och
flödesövervakning.

Hur slänger du dina sopor?
Vi kommer att boka ett möte med
RagnSells för att diskutera hur vi kan
förbättra sophanteringen och hur
mycket kostnaden påverkas av att sopor
är felsorterade.
I tidningsbehållaren får bara tidningar
och broschyrer och liknande slängas –
inte t.ex. en plastpåse med tidningar.
Glasinsamlingen gäller bara glas – inga
plastpåsar!
Kartonger ska plattas till och vikas ihop.
Paketera dina sopor ordentligt och
lägg dem i rätt kärl. Alla extra avgifter
som föreningen måste betala
påverkar din månadsavgift!

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning är endast tillåten
efter styrelsens godkännande.

Vårstädning
En lördag i maj brukar vi hjälpas åt att
kratta bort löv och snygga upp i vårt
område. Datum sätts som vanligt upp på
ett anslag i porten.
English version at www.angssatra.se

VVC-pumpen
Pumpen

för

varmvattencirkulation

