
 

Slagan-nytt nr 2 – juni 2019 
 
STORT TACK 
till alla som deltog i vårstädningen. Bra arbetsinsatser och fin gemenskap! 
 

Vår utemiljö under sommaren 
Trots att vi lagt sten i flera rabatter finns det några ytor där ogräset frodas. 
Husvärdarna är tacksamma för hjälp med att hålla rabatterna fina. 
Meddela gärna din husvärd om du har tid och möjlighet att göra en insats någon gång. 
 

Månadsavgiften 
Ingen höjning av månadsavgiften kommer att ske under budgetåret 
1/7 2019 – 30/6 2020. 
 

Ny kod till entrédörrarna och garageporten 
Kod: XXXX gäller från och med den 1 juli.  
 

Garageombyggnad 
Breddning av parkeringsplatserna i garaget börjar i september. 
Mer information kommer i augusti till dem som har garageplats. 
 

Cykelgaraget vid 41-an 
Det är kö till cykelgaraget vid 41-an. Har du en plats och inte använder din cykel kontakta 
Birgitta Larsson 076-11 31 905. Det finns platser i källaren och i förrådet längst bort i  
bilgaraget. 
   

Bastun 
Bastun är nu klar att användas. Bokning görs som tidigare. 
 

Hjärtstartare  
En hjärtstartare med medföljande instruktionsblad kommer att sättas upp i varje entré. 
Några från varje hus kommer också att få utbildning. 
 

Tvätt utan tvättmedel 
Tvättstugan i Navestad, där man tvättar i avjoniserat 30-gradigt vatten utan tvättmedel, 
har testats under en längre tid. Användarna är mycket nöjda med resultatet. 
Några av våra medlemmar kommer att själva få använda tvättstugan för att kunna se hur 
metoden fungerar. Blev tvätten ren? Rapport kommer. 



  
 

Bergvärme 
Intrimningen av bergvärmeanläggningen är nu färdig. 
Energiförbrukningen vintern 16/17 var 606 MWh, 17/18 290 MWh och 18/19 213 MWh.  Vårt 
mål var att få ner kostnaden för uppvärmning och varmvatten med 50%. 2016/17 kostade 
värmen 920 000 och 2018/19 blev det 570 000. Med hänsyn taget till att fjärrvärmekostnaden 
stigit med 19% har vi lyckats nå 48% besparing. 
 

Ventilationsfläktar 
De gamla utsugningsfläktarna ska bytas ut till nya med hastighetsreglering som tar hänsyn till 
utetemperaturen. Vid lägre temperatur går varvtalet ner vilket gör att mindre varmluft blåses 
ut och därigenom sparar uppvärmningskostnad. 
 

Expeditionen 
Expeditionen är stängd t o m den 19 augusti. 
Vid akuta ärenden kontakta din husvärd eller någon i styrelsen. 
 

Grillar i 37-an 0ch 45-an 
Grillarna är nu på plats och klara att användas. 
Vi hoppas på en fin grillsommar. 
 

 
 

Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt 
 varm och skön sommar 
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