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LED-lampor
Våra gamla lampor håller praktiskt taget på
att fall sönder. Det märks bl a vid byte av
glödlampa och lysrör i dom gamla
plastarmaturerna som är så spröda att det
knastrar och spricker. Så det är dags att
byta till ny belysning i husen som nu blir
både säkrare och strömsnålare än vår
nuvarande.

I korridorerna och på bottenvåningen
kommer lamporna att bytas ut mot typ
LED-spotlight, liknande lamporna vi har i
hissarna. Även i trapporna blir det ny
LED-belysning av en mer ekonomisk och
praktisk typ. Bytet kommer att göras i ett
hus åt gången för att kunna konstatera
skillnaden i förbrukningen mellan våra två
hus.

Kollektivt elavtal för billigare el
Under senaste styrelsemötet togs förslag
upp om eventuellt kollektivt elavtal för
Albyhus2 med något av dom större
elbolagen.

Det innebär att föreningen tecknar ett enda
avtal hos något stort elbolag för samtliga
lägenheter, och på så sätt sänker elpriset
för boende genom att helt eliminera
enskilda elräkningar. Grovt räknat blir
resultatet ca 150 kr påslag i månaden per
lägenhet, med liknande kostnadsfördelning
som för värmen (per kvadratmeter), du
slipper sedan den egna administrationen av
elbolag, liksom privata elräkningar.
Styrelsen kollar upp möjligheter som finns,
men om du har ett bra förslag så hör gärna
av dig, förslag från boende är mycket
välkomna.

Nya entremattor
Förutom hissmattorna och mattorna i
expeditionen har Berendsen nu installerat
en ny entrematta, i hus 15 till en början
som experiment. En ny och effektivare sorts
gummimatta precis innanför entren för att
fånga upp vinterslasket. Om den visar sig
vara bra så väntar ytterligare nya
entremattor till hus 17 också.

Angående hissmattorna; om du spiller
något i hissen vänligen städa upp det
snarast så att inte andra boende behöver
trampa i spillet.

Vicevärd Tomas
Tomas är dessvärre inte längre anställd hos
oss men fortfarande aktiv i föreningen som
ansvarig administratör av Aptus
nyckelbrickor och säkerhetssystem, samt
felanmälan av tvättstugorna, författning och
utdelning av nyhetsblad med diverse
kommunikation till boende. Du får gärna
ringa men dagtid kan det vara svårt att nå
fram, så fortsättningsvis är det smidigare att
i första hand kontakta någon i styrelsen, t
ex expeditionen tisdagar kl 17-18.
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Träffa styrelsen varje tisdag kl 17.00 till 18.00 i expeditionen Albyvägen 17, plan 1.


