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Ett år går snabbt och vi styrelsen tänkte summera vad
som har hänt i föreningen under året.

Våra trapphus har blivit målade och det har varit många positiva reaktioner på detta,
fräscht med lite ny färg.

Den nya värmeväxlaren är nu på plats och tuffar på, ett mycket bra arbete av VVS-Rör
som på ett snabbt sätt kopplade ur den gamla och in den nya på en arbetsdag! Sedan
byttes alla radiatorventiler, där ska alla i föreningen ha en eloge då det har fungerat
så bra för rörmokarna att komma in hos medlemmar! Det som kvarstår är att i vår så
kommer de att byta stamtappventiler i våra källargångar så att värmen blir fullständigt
injusterad. I samband med bytet av värmeväxlaren så hade vi ett missöde att de
boende i hus 24 inte fick vatten med fullt tryck, efter att ha felsökt så fann man att
avstängningarna i mellan 24 och 22 inte öppnade fullt då de inte används mer än vid
nödfall och hade hamnat i minimalt öppet läge, dessa är nu bytta och förhoppningsvis ska detta inte inträffa igen på
30 år!?

De boende i 24A har haft växelvis ojämnt med varmvatten, detta fann man att en
felaktigt monterad blandare av beröringsfri modell installerats, viktigt om man beställer
ett arbete, se till att det är en seriös firma!!

Vi har glädjen att äntligen beställt porttelefoner till vår förening. Efter att ha tagit in 4
offerter så föll valet på Sensor Securety som tidigare hjälpt oss med kameraanläggningen i
källaren i hus 22. De kommer att påbörja detta efter nyår och när vi närmar oss
programmering så kommer vi ut med närmare beskrivning och information av systemet.

Allt är inte guld som glimmar!? Jag tror att de flesta tycker att sopsortering inte har fungerat efter en tid då allting
hamnade på golvet i sophuset. Det är viktigt för alla medlemmar att förstå att sophuset, där sorterar vi restavfall,
wellpapp, tidningar, kompost, glas, metall, små batterier, ljuskällor.
Det läggs trasiga armaturer, bilbatterier, byggsopor, vaser och annat som var och en ska ta till återbruken i Västerås,
detta är gratis för privatpersoner. Brf. Furan får betala för detta och ingen vill ha ökade månadsavgifter, för detta
blir kontentan om vi inte hjälps åt! Jag tror inte att vår förening ska behöva kameraövervakning i sophuset, vilket
tyvärr redan monteras upp runt om i staden. Sedan kan det vara på sin plats att påminna om att våra sopnedkast inte
används längre!

De som undrar så har vi haft påhälsning i lilla förrådet i cykelhuset igen, därför så har Styrelsen beställt arbete att slå
igen den gamla dörren utifrån och monterar en ny på insidan, där kommer den nya kompressorn att monteras, men
detta gör vi när arbetet är klart.

Avslutningsvis har vi även valt att investera i en julgransbelysning till vår nya flaggstång.
Hoppas den lyser upp i vintermörkret

Sist men inte minst står julen framför dörren, många tänder julbelysningen, adventsljusstakar
och värmeljus men se ALLTID till att ni släcker levande ljus så ingenting händer!! Alla ska ha
minst en brandvarnare i sitt hem, gärna fler, testa gärna dem så att de fungerar om olyckan
är framme, vill ni inte klättra så använd ett kvastskaft och tryck på testknappen.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI I STYRELSEN!

