Brf

Parkdammen
13/2012

Information från styrelsen

Glöggminglet
Drygt fyrtio medlemmar kom till föreningens glöggmingel den andra advent. Tack till er alla som
kom och bidrog till att det blev en trivsam medlemsträff med glöggmingel och firande av att det
snart är jul.

Vintern är här . . .
därför har vi sammanställt några punkter som är viktiga att tänka på inför kyla, snöröjning och
annat:
- Temperaturen i lägenheterna bör vara minst 21 grader +/- 1 grad. För att få rätt värme i
lägenheten är en termostat monterad på varje radiator. Den känner av temperaturen i rummet,
och när den förinställda temperaturen är uppnådd stänger den av tillförseln av varmt
radiatorvatten. När detta inträffar så blir radiatorn varm upptill och kall nedtill, för att sedan
övergå till helt kall. Det är helt normalt. Det är viktigt att termostaten inte täcks över, så att den
kan känna av rätt temperatur. Täck heller inte radiatorerna med gardiner eller möbler; för att få
en jämn värme måste luften kunna cirkulera.
-

Varje medlem ansvarar för att skotta sin egen balkong eller terrass. Det är viktigt att skotta av
terrasser och balkonger, dels för att undvika istappsbildning, dels för att undvika läckage vid
snösmältningen.
Vidare är det också viktigt att hålla snö och is borta från terrassdörrar och balkongdörrar. Detta
för att undvika kondens och is mellan fönsterrutorna samt givetvis läckage.
Om du har din lägenhet i markplanet - Tänk då på att ställa undan utemöbler och annat som kan
förstöras av nedfallande snö vid en eventuell takskottning.

-

Halkbekämpning i form av grus och sand är effektivt, men tänk på att ett gruskorn lätt följer
med in och fastnar i dörrar och hisspår. Styrelsen har ställt sopkvastar och snöskyfflar vid
portarna så att alla kan hjälpas åt att hålla rent så att portar och hissdörrar öppnar och stänger
som de ska.

Adventstid – en mysig tid med baksida
Adventstid förknippar vi med ljus, glögg och förberedelser inför julen. Tyvärr har den mysiga tiden
en baksida. December hör nämligen till den period på året då det inträffar flest bränder i Sverige.
Det är t ex lätt att vi glömmer släcka de levande ljusen. Var därför aktsam med ljus och ljusstakar!
Kom även ihåg att kontrollera att din brandvarnare fungerar och att batteriet inte är urladdat.

God Jul och Gott Nytt År
önskar styrelsen alla medlemmar i Brf Parkdammen.
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