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Avgiften för 2011
Styrelsen kommer att föreslå årsmötet 2011 att grundavgiften för bostaden inte ska höjas.
Dock har vi fått en högre avgift gällande vatten, se bilaga som beskriver detta i mera detalj.
Sammanfattningsvis är att avgiften för vatten (som betalas i förskott och sedan räknas av i slutet
av året) bör höjas med 20 kr per månad (totalt 220 kr per månad).
Styrelsens beslut är att föreslå årsmötet 2011 att höja månadsavgiften med 20 kr.

Snöröjningen
GA har en gällande överenskommelse med entreprenören (samma som tidigare år) för
snöröjningen, kort kan nämnas att nederbördsmängd / snödjupet skall vara minst 5 cm och vara
bortplogad inom 24 timmar.
Se hela överenskommelsen på hemsidan Ö www.sundveda.se

Instruktion till värmepanna
För er som vill höja eller sänka inomhus temperaturen kan detta göras direkt på värmepannan.
Har vi scannat in ”IVT-290 Elpanna - Handledning i montage, drifttagning och skötsel”, denna
ligger uppe på hemsidan.
Om du önskar ett eget utskrivet exemplar, kontakta Johnny (#13).

Byt batteri i brandvarnaren!
December är den månad då det brinner det allra mest i våra hem. De flesta som omkommer i
bränder dör på grund av att de andats in den giftiga röken. Några få andetag kan räcka.
En fungerande brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död. Räddningstjänsten
uppmanar alla att sätta ett nytt batteri i sin brandvarnare eller om man inte har en skaffa sig en.
Byt batteri på första advent
Räddningstjänsten vill göra första advent till ”batteribytardagen”.
Det är lätt att glömma bort att byta batteri i brandvarnaren. Och kontrollerar du inte att
brandvarnaren fungerar regelbundet så kan det vara så att du lever i en falsk säkerhet.
Brandvarnartips:
- Rengör från utsidan med dammsugare en gång om året.
- Byt batteri en gång om året (på 1:a advent).
- Kontrollera att den fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
- Byt ut brandvarnaren efter 8–10 år. Den har begränsad livslängd.
- Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen eller hålla ett nysläckt stearinljus under
brandvarnaren.

Vi i styrelsen önskar våra medlemmar
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR

//Styrelsen
Genom Johnny Dahlberg, #13

BRF Sundveda Äng (716422-6586)

Ängsnotisen

