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Grundvattenvärme

Stämma

Som alla har märkt har arbetet med
grundvattenvärme inletts. Vi hade ett
informationsmöte den 21 mars, och för er som
missade det kommer här information om
arbetet.

Vi har traditionellt haft årsstämma i slutet av i
augusti eller början av september. Det är sent
med tanke på att vårt räkenskapsår löper från
den 1 maj till och med den 30 april och vi
kommer i år att ha stämman tidigare. Årets
stämma äger rum tisdagen den 13 juni kl 18:00.
Årsredovisning och kallelse kommer närmare
stämman.

Grundvattenvärme är en miljövänlig och stabil
energikälla. Ur ett hål i marken kan lagrad
solenergi tas upp till ytan och sedan förstärkas
med hjälp av en värmepump.
En smal brunn borras ner till grundvattnet, vars
temperatur konstant är cirka 4–12°C. I borrhålet
förs det ner en slang som pumpar upp vattnet till
grundvattenvärmepumpen.
Detta system kompletterar den fjärrvärme vi har
idag. De flesta av årets dagar kommer vi att
enbart köra grundvattenvärmen, både för att
värma elementen och tappvarmvatten. Vi räknar
med att denna investering skall betala sig på
cirka fyra år.

Är ni intresserad av styrelsearbete, kontakta
valberedningens Claes Pålsson på mail
claes@libra.se.
Motioner behöver vi senast den 30 april.

Tvättregler
Vi har fattat beslut om nya tvättregler. Vi tillåter
nu tvätt på samtliga tvättpass alla veckans dagar
06-22. Uppdaterade tvättregler och
bokningslistor finns vid tvättstugorna.

Vår grannförening på Roskildevägen 11 har
sedan fem år tillbaka ett grundvattenvärmesystem som de är nöjda med och där
installationen är intjänad.

Nya grannar

Den mesta störningen blir nu under borrningen
och den pågår i ytterligare några veckor.
Därefter färdigställs installationen i källaren.

Ingalill Lindeskog och Jan-Åke Andersson, 7A

Spolning av avloppsstammar
Tyvärr så har föreningen drabbats av ett par
vattenläckor de senaste månaderna. Det är dags
för en underhållsspolning av stammarna.
Samtidigt kommer vi att filma stammarna för att
se i vilket skick de är. Spolningen påbörjas i
slutet av maj. I samband med arbetet kommer
spolfirman behöva tillträde till era lägenheter.
Arbetet i varje lägenhet tar cirka 20 minuter.
Mer information kommer.

Vi hälsar nya medlemmar välkomna

Jehoshua Kaufman och Gunilla Bertland, 7B

