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Infoblad december 2020

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1!

Nu närmar sig julen och ett nytt bättre år får vi hoppas. Se till att hålla
kontakten med nära och kära, även om det till stor del får bli per telefon
eller digitalt för att få bukt med pandemin. Ta hand om varandra!

Årets julklapp till oss boende i SGB1 blir 12 nya tvättmaskiner i våra
tvättstugor. De gamla är slitna och allt dyrare i underhåll så alla utom
mattvättmaskinerna byts ut. Därför är alla tvättstugor stängda under
måndag 14/12 till onsdag 16/12.

På avgiftsavierna som ska betalas sista december redovisas kostnaden för
förbrukningen av elektricitet på 2 rader: På första raden redovisas
kostnaden för den avlästa förbrukningen under perioden 1/6 till och med
30/11. Därunder dras det du betalt för uppskattad förbrukning från 1/6 till
och med 31/10. Beroende på skillnaden mellan faktisk och uppskattad
förbrukning, så kommer en del få lägre elkostnad denna månad och några
en högre kostnad. Avgiftsavierna för februari och mars månader innehåller
kostnad för uppskattad förbrukning. Därigenom blir det samma belopp att
betala för dessa månader och kostnaderna för avläsning och fakturering
hålls nere.

Inför ombesiktning av OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är det
viktigt att de som fått anmärkningar efter tidigare OVK-besiktningen har
åtgärdat dessa. Fungerar inte ventilationen på rätt sätt blir det dålig luft, att
grannar får luktproblem hos sig och kan även påverka så riktvärdet för
radon överstigs. Kontakta Patrick Berg (08-410 828 72) på Teoge om ni
fått anmärkning men inte vet vad som behöver göras.

Var god vänd



I lägenheter där riktvärdet för radon (200 becquerel/kubikmeter) överstigits
vid tidigare mätning kommer det att göras en ommätning av radon. Därför är
det viktigt att felaktig ventilation har åtgärdats. Har ni inte blivit kontaktade
gällande detta har det inte uppmätts värden över riktvärdet i er lägenhet.
Observera att det är viktigt för ert välbefinnande att radonnivån är under
riktvärdet men också något som Solna stad ålägger föreningen att göra
skyndsamt, annars drabbas vi av viten. Observera att mätning av radon görs
enligt Strålskyddsmyndighetens anvisningar och görs i ett urval av
lägenheterna, inte i alla.

Det är mycket viktigt att släppa in de som ska lägga ut och hämta in
radondosorna, kontrollera ventilation osv. Dessa besök aviseras i förväg av
Teoge och mer detaljerade anvisningar ges då. Vänligen uppmärksamma om
och när detta aviseras hos er och samarbeta med personalen.

God jul och Gott nytt år! / Styrelsen
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