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Snart är det vinter!
Vintern närmar sig och det är dags att påminna om den annalkande faran med istappar på taken. 
Speciellt under höst och vår kan köld- och värmeperioder växla snabbt och istappar bildas mycket 
fort. Föreningen har ett avtal med en takläggare som ska rycka ut själv vid snöoväder, men istappar 
kan bildas fort och om någon upptäcker farliga istappar ber vi att ni larmar antingen någon i styrelsen 
eller takläggarna direkt: Björn Persson Plåtslageri AB, telefon 08-645 67 32.

Glöggkväll
Föreningen bjuder på glöggkväll i Halvmånen den 3:e december kl. 18–21. Välkomna barn och 
vuxna!

Fönsterputs
Fönsterputs för trapphusen (inklusive entréer), Halvmånen och tvättstugan är inplanerat till 22:a 
november med start kl 0800. Skylift kommer att användas.
Vår städfirma, Maries Puts & Städ AB, erbjuder bostadsinnehavare 10% på fönsterputs under vecka 
48. Man kan boka ända fram till fredagen den 26:e november. Prislista:

 FÖNSTERPUTSNING FÖR LÄGENHETER 
Lägenhet 2 glas/4 sidor 3 glas/6 sidor 
1: A 440 kr 500 kr 
2: A 500 kr 575 kr 
3: A 560 kr 640 kr 
4: A 630 kr 730 kr 
5: A 690 kr 800 kr 
6: A 800 kr 930 kr 

 KARMTVÄTT 
40 KR/ST FÖNSTERBLECK 
40 KR/ST VANLIGA 
60 KR/ST ÖVER-SPRÖJS 
100 KR/ST KARM+NISCH 

Glöm inte RUT-avdraget, dvs 50% skattereduktionen. Beställ av Emilia eller Susanne på telefon: 08-
86 18 17.

Varmvatten
Det har kommit till vår kännedom att vissa medlemmar/hyresgäster fortfarande upplever problem 
med varmvatten som kommer och går. 

För att kontrollera sin termostatblandare kan man göra en enkel test. Öppna kranen och låt det spola 
tills det kommer varmvatten och att tilloppsröret för varmvatten är varmt. Stäng av vattnet och känn 
på detta tilloppsrör, om det kallnar mer eller mindre på en gång är det problem med blandaren 
(vanligtvis backventilen) och den behöver bytas. Generellt kan sägas att en termostatblandare 
vanligtvis håller i 15–20 år, så de som har en gammal blandare rekommenderas att byta.
När det gäller våra hyresrätter så har vi av MFS beställt utbyte av gamla termostatblandare. 
Bostadsrättsinnehavare kan på egen bekostnad be MFS (numret finns på tavlan i entrén) om hjälp 
alternativt anlita annan rörfirma.

Status internet
Kabeldragarna kommer att behöva göra kompletterande arbeten som de aviserar själva. I några fall  
kommer de att behöva dra kabel i intilliggande hisschakt och hissen kommer då att tas ur drift några 
timmar. Vår leverantör Riksnet kommer att bjuda in alla till informationsmöte. Mer info kommer.
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