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Du har nu i din hand brf Vädurens nya informationsblad. Det är inte så elegant som du är van
att se det och papperskvaliteten är sämre men
det är styrelsens starka förhoppning att vi ska
kunna ge ut det mycket oftare än vad du har
fått det fina bladet hittills. Vi vet att många
har önskat mer information om vad som händer i föreningen, vilka projekt som pågår, om
det planeras nya stora projekt osv. Har du tips
på frågor du tror att många fler än du själv
vill veta mer om så lämna gärna in ditt tips till
förvaltningskontoret så tar vi hand om det. Vi
planerar att ge ut ett nytt blad före jul.
Nu hoppas vi att vi alla får njuta av en fortsatt skön höst innan den riktiga vinterkylan
kommer!
Styrelsen

Våra trädgårdar
Höststädningen är i gång och höstblommor är
planterade.
Under året har en upprustning av planteringar gjorts
på en del gårdar och styrelsen hoppas att ekonomin
medger att upprustningen fortsätter till våren. Barn
och husdjur kan förstöra blommor och buskar så låt
dem inte leka i rabatterna!
Tänk på att ha din hund kopplad inom Vädurens
område! Ett litet barn som blir uppvaktad av en stor
hund kan bli hundrädd för livet och det finns vuxna
som har kvar den rädslan och inte vill att din hund
kommer springande mot sig även om hunden bara
vill hälsa.

Låssystemet
Det nya låssystemet har nu använts en tid och det
fungerar bra. Har du problem med någon bricka
eller dörr så kontakta förvaltningskontoret.

Garage
Garaget G3 börjar närma sig sin fullbordan! Det är lite
kvar att slutföra men inga stora arbeten återstår. Nu
börjar ett projekt på hur taket på garaget ska kunna
göras trevligt att använda och vackert att se på. Eftersom
det är ett tak där man inte får göra hål i tätskiktet finns
det begränsningar i vad som kan göras. Vi återkommer i
senare nummer och berättar mera.

Myndighetskrav
Energi och OVK
Energideklaration enligt myndigheternas krav har upprättats och visar att föreningen har behov av att göra
flera åtgärder för att kunna använda mindre energi.
Deklarationen visar att föreningen ligger sämre till än
jämförbara objekt. Det framgår också att den tidigare
kollektiva elen har bidragit till det.
En översyn av undercentralernas värmeproduktion
kommer att göras snarast. Det kan också behövas en injustering för bättre fördelning av värmen . Åtgärderna för
att få en godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
fortsätter också.
Det kommer att bli mer information i kommande informationsblad om värme och ventilation.

Brandskydd
Styrelsen kommer under hösten att starta en översyn av
vårt brandskydd i föreningens allmänna utrymmen och i
garagen. Utrymningsvägar ska ses över, nödbelysning ska
sättas upp och på vissa ställen ska det sättas upp brandsläckare eller annan form av brandsläckningsmaterial.
Det mesta arbetet kommer att utföras av Pele Security
AB.
Vi vill också påminna alla boende om att se över
brandsäkerheten i den egna lägenheten. Kontrollera om
brandvarnaren fungerar! Det kan också vara bra att ha
en liten brandsläckare eller en brandfilt i lägenheten.
Vissa försäkringsbolag säljer små hemmapaket till bra
pris.

Bostadsrättsföreningen Väduren i Haninge, Vädurens gata 224, 136 21 HANINGE

sid 1

Nr 1, oktober• 2009

Ekonomi
Styrelsen har under två kvällar arbetat med budgeten för 2010. Diskussionerna har varit livliga för
som vanligt vid sådana här tillfällen vill man göra
mycket mer än vad pengarna räcker till. Precis som
i familjeekonomin måste en styrelse i första hand
se till vad som måste göras och sedan försöka få
pengarna att räcka till lite trevliga saker också. När
budgeten fastställdes kunde vi konstatera att vi
räknar med att klara 2010 utan att höja avgifterna
men att budgetarbetet nästa höst mycket väl kan
visa att det kan bli aktuellt med en avgiftshöjning
från 2011.

Några tips!
•

•

•

•

förvaltningskontoret, som också kan svara på frågor om
sophanteringen hos oss.
Kan du inte köra själv till avfallsstationen så kan du hitta
företag som hjälper till mot en mindre summa. Se firmor
under Gula sidorna eller på Blocket.se. Även SRV hämtar
vissa typer av elsopor hos privatpersoner, kontakta SRV
för mer information om detta.
Du kan bidra till bättre ekonomi i föreningen genom
att hantera dina sopor på rätt sätt för det finns bara en
inkomstkälla i föreningen och det är vi boende själva.

Vanliga frågor om el
Kan jag byta el-bolag i min lägenhet?

Tag som vana att alltid stänga av vattentillförseln till disk- eller tvättmaskin när du har
använt maskinen! Enkel åtgärd som kan spara
dig mycket elände och många kronor.

-Nej föreningen köper in el till hela föreningen och bör
på så vis få ett bättre pris.

Läcker kökskranen? Se till att den packas om
eller byt ut den om den är gammal. Läcker
vattnet ner under diskbänken blir det en rejäl
mögelhärd. Den återkommande droppen gör
den värsta vattenskadan.

-Vattenfall är nätägare och är därmed skyldig att leverera
el men vi köper själva energiåtgången från E.ON och
Energibolaget.

Vilket elbolag använder brf Väduren?

Varför är el-räkningen lagd på hyran?

-Kostnaden för el är en stor kostnad för föreningen och
eftersom vi inte har höjt månadsavgiften på många år
måste föreningen nu få in mer pengar för att kunna
betala sina kostnader. Styrelsen har nu sett det som mest
rättvist att alla får betala sin egen elförbrukning. Det ger
Tänker du lufta elementet? Var mycket försiktig också större möjlighet för var och en att spara på energin
så att inte skruven lossnar för då sprutar det
och därmed också gynna miljön. Se även under rubriken
smutsiga vattnet rakt ut. Är du det minsta
Energi och OVK.
tveksam så vänd dig till ServiceCenter för att få
Jag tycker att min förbrukning är hög och att det är
hjälp.
Hur ser det ut vid golvbrunnen i badrummet?
Rinner vattnet ut eller stiger det upp? Fram
med den uttjänta diskborsten och gör rent i
brunnen.

dyrt!

Våra miljögårdar

-Se över din lägenhet och leta efter energitjuvar. Många
låter apparater stå på standby och det drar också el,
Väduren har 4 miljögårdar för sortering av avfall.
mer än man tror. Har ni flera TV-apparater? Är kylen,
Det finns en stor container för grovsopor, container
frysen och spisen gamla? Är frysen full med is? Då är det
för pappersavfall, och för glas, rullvagnar för
dags att frosta av eller kanske dags för ett byte? Gamla
wellpapp och för burkar och annat ej brännbart
glödlampor kan bytas mot moderna lågenergilampor.
material.
På stämman efterlystes Vattenfalls pris på energi och det
Styrelsen har tagit fram en skylt som beskriver vad
är för närvarande 0,99 kronor per kilowattimme. Priset
som INTE får lämnas på våra miljögårdar och vi ber
för perioden september-november fastställs i mitten av
dig verkligen att respektera detta då kostnaden
november och annonseras i nästa informationsblad, på
för detta avfall blir mycket hög. Tänk på att du
infokanalen och på hemsidan.
kan få ett kort som ger dig möjlighet att lämna
grovsopor och annat gratis på SRVs anläggning i
Jordbro. Beställningsblankett finns att hämta på
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