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Matavfallssorteringen
Våra radiatorventiler
Äntligen har vintern kommit, tycker i alla fall
barnen.. Vi i styrelsen har fått signaler om att våra
nya fönster verkligen bidrar till en bättre
inomhusmiljö och sparar energi - härligt. Dock
får vi också information om att ventilerna på våra
radiatorer inte alltid fungerar tillfredsställande.
Följande gäller: Värmesystemet är föreningens
ansvar och inte medlemmens. Gör därför inget på
eget bevåg, undantaget att "motionera" ventilerna.
Det innebär att man regelbundet, även under
sommaren, rör på ventilerna och öppnar och
stänger dem några gånger. Annars riskerar
ventilen att "låsa sig" och därmed inte fungera
som tänkt. Hur reglerar man då värmen? Jo justera värmekurvorna i pannan enligt
anvisningarna i handledningen.

I stort fungerar det tillfälliga systemet bra men det
finns dock förbättringsmöjligheter. Anvisningarna
för hanteringen av avfallspåsarna måste följas
bättre. Fyll inte påsarna över markeringen. Om det
är blöta matrester, lägg gärna en bit hushållspapper
runt om så att fukten absorberas. Och till slut förslut påsen så att inte matresterna läcker ut i
behållaren.

Nya medlemmar
Veronica Sebom och Joachim Franzén har flyttat
in i Tv 42.
I förra numret av Friggs nyheter blev adresserna
förväxlade för två familjer. Så här ska det vara:
Maria och Johan Segeblad har flyttat in i Tv 108.

Har ni ett element som antingen alltid är varmt
eller kallt, oavsett hur mycket ni skruvar på
termostaten, så har ni antagligen en defekt ventil felanmäl som vanligt via hemsidan eller en lapp i
brevlådan vid föreningslokalen. Skötselgruppen
tar sedan kontakt för vidare hantering.

Sophie Piehl och John Ekdahl har flyttat in i Tv 24.
Vi ber om överseende för förväxlingen!

Nya koder
Koderna till både bastun och släpkärran har
ändrats. De nya ansvisningarna finns anslagna mitt
emot expeditionen i föreningslokalen.
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Våra persienner
Alla verkar som sagt vara väldigt nöjda med våra
nya fönster. Dock finns en del frågor kring de nya
persiennerna. Valet av persienntyp, (dvs på
insidan) är ju en följd av att vi valde 3-glasfönster.
Men om ni upplever bekymmer med hanteringen
och skötseln av persiennerna, ber vi er anmäla
detta till Skötselgruppen. På detta sätt kan vi samla
in och sammanställa synpunkterna och vända oss
till FMS för skötselråd och eventuella åtgärder.
Vissa problem styrs dock av att persiennerna måste
vara "barnsäkra", dvs skall släppa i draglinorna vid
belastning. Vi återkommer i frågan..

Motioner till årsstämman
Tiden går fort - vi flaggar för att börja tänka på
motioner inför årsstämman i maj. Senast 29
februari skall motionerna vara inlämnade.
Årsstämman äger rum 10 maj på Midgård. Mer
info kommer framöver.

e-postadresser
Friggs nyheter distribueras sedan en tid tillbaka
endast i elektonisk form via e-mail. Vi saknar dock
några e-postadresser adresser och ber därför er som
inte anmält adressen till styrelsen göra detta
snarast. Du som inte har e-mail, meddela styrelsen.
Nyheterna anslås alltid i korridoren utanför
expeditionen och är därför tillgängliga för alla.

Nytt avtal med COMHEM
Brf Frigg kommer i veckan teckna ett nytt avtal
med COMHEM avseende bredband, TV och
telefoni. Det gamla avtalet var föråldrat och med
tanke på den snabba utvecklingav av både teknik
och tjänster var behovet av ett nytt avtal akut.
En följd av det nya avtalet är att våra medlemmar
sammantaget får avsevärt lägre kostnad under
avtalsperioden, som är 3 år, om vi jämför med
samma tjänster som medlemmarna har idag.
Avtalet beräknas träda i kraft 1 april. En möjlighet
att träffa COMHEM och ställa frågor för de
intresserade kommer att finnas vid ett möte i mars.
Vi återkommer med inbjudan.
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