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Tvättstugan 

Våra gamla tvättmaskiner har gjort sitt. På senare tid har det krävs många reparationer. Styrelsen har 

beställt helt nya maskiner; tre tvättmaskiner, två torktumlare och en mangel. Maskinerna kommer att 

installeras på nyåret. Fram till dess hoppas vi att leverantören kan hjälpa till med ersättningsmaskiner.  

 

Ventilationsrensning 
I januari – efter alla helger – kommer vi att genomföra en rensning av ventilationskanaler och en 

justering av ventilation. Vår entreprenör kommer att avisera i god tid. Arbetarna kommer att ge oss 

ett bättre inomhusklimat och förmodligen också lägre energikostnader. Ett framgångsrikt resultat 

bygger på tillgång till samtliga lägenheter. Det är därför viktigt att du antingen kan vara hemma eller 

lämna nyckel. 

 

Elpriserna 
Som alla vet har kostnaden för el skenat i höjden nu i vinter. I föreningen debiterar vi elförbrukningen 

i efterhand. Du har nyligen fått kostnaderna för september – november på din avgiftsavi för januari. Vi 

har ännu inte höjt priset per kWh, men vi vill förvarna om att vi behöver göra det om perioden med 

höga priser fortsätter. I så fall kommer vi att justera priset i samband med nästa debitering för 

december-februari på avgiftsavin för april månad. 

 

Brandskydd 
I den mörka tid vi nu gått in i är det trevligt att tända levande ljus. Tänk bara på att du har en 

fungerande brandvarnare. Kolla batteriet och byt om det behövs. Om du inte har brandvarnare så 

skaffa en. Hör av dig till styrelsen om du har problem att lösa det. 

 

Skräp i trapphus 

Entrén och trapphuset är inte platsen för sopor, byggavfall eller rester från renovering. Använd 

grovsoprummet eller kör bort soporna direkt! 

 

Styrelsens meddelanden sänds elektroniskt till alla med känd e-postadress. De publiceras 

dessutom på hemsidan och anslås i porten. Du som vill ha information per e-post, anmäl din adress. 

Glöm inte att meddela om du byter adress. 

 

God jul och gott nytt år! 
 

Behöver du kontakt med oss? Styrelsen@arbetaren13.se eller per papper till ordförande Thomas 

Levin, 3tr gathuset. 
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