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Hej!

Värmecentral
Installationen av vår nya värmecentral och delvis ny kulvert börjar bli klar. Det är en del x
med återställning och justering kvar.
Fungerar allt då? Nej säger nog en del och en del säger ja.
Jag får en del samtal om att man inte har full värme och att det inte är lika varmt som det
var med den gamla centralen. Och det stämmer. Den nya enheten har mycket mer smarta
nesser att den inte drar på full värme från september till april som vi gjorde med den
gamla centralen. Vi har nu mycket större möjligheter att vara energisnåla och spara pengar för hela föreningen.
Men innebär det att vi skall frysa? Nej, absolut inte.
Men det jag upplever är att vi fortfarande har luft ckor och det är inne i våra fastigheters
rör. För på returen som alltså är det rör som kommer tillbaka från att ha varit och vänt
längst uppe i 16 & 18- längorna är det nästan lika mycket värme på som utgående värme.
I helgen var jag och hjälpte en medlem som inte ck igång sina element mer än ljummet.
Trots att vi luftade och skruvade bort termostater så kom det bara ljummet vatten. Efter
lite om och men provade vi att strypa värmen i källaren på kranen som sitter vid mätaren.
Och det blev genast drag i systemet. Någonstans satt det förmodligen en större luftsamling som släpptes loss. Detta gjordes ytterligare någon gång under helgen. Och ett återbesök på måndagen så va det god värme på alla element.
Efter nyår planeras samtal påbörjas med Jönköpings Energi för att bereda fas 2 värmesystemet.

Jourtelefon- upphört
Nu när värmecentralen driftas av Jönköping Energi så har vår egna jour upphört och det
telefonnumret som tidigare var kopplat till jourverksamheten har upphört.

Loppmarknaden
Loppmarknaden som ägde rum 10 oktober besöktes av en hel del människor både från
området och utifrån. Det var sju bord uppställda och enligt arrangören Johan en mindre
succé. Till våren planeras ytterligare loppis då med både korvgrillning och skedamm.
Börja redan nu titta på vad ni vill ta ut för att kunna sälja.

Kartläggning av avlopp
Inom några veckor så planeras det att lma en del avlopp i området för kartläggning om
tillståndet för våra avlopp. Vilka längor det blir är ej ännu fastställt.

Laddstolpar
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Det planeras att genomföras en enkätundersökning för att se hur stort intresse det nns
för att vilja ha laddstolpar för elbilar.
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Snöskottning
Då det troligtvis blir snö även kommande vinter behöver vi hjälpas åt med snöskottningen. Hans Liedholm har lovat att hjälpa till även denna vinter. Men vi behöver backup för
Hans då han kanske inte alltid kommer att vara tillgänglig. Kontakta styrelsen vid intresse.

En förfrågan från en av våra medlemmar!
Finns det någon intresserad av att rasta min hund Vilda en gång varje förmiddag?
Information om tider och betalning fås genom att kontakta mig på 0703918295
MVH Carina Norgren 26 E
Hälsningar från Brottarens styrelse!

