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Garage 
De som inte signerat och lämnat in de nya 
avtalen för hyra av garageplats och parkering, 
vänligen gör det senast den 31 december 
2022. 
 
Vi börjar få lediga garageplatser. Om någon 
medlem har behov av garageplats hör av er till 
mail@brfingrid.com. 
 
Vi har haft obehöriga i 7-ans garage där 
tjuvarna stal katalysatorer. Det är viktigt att vi 
använder dörren när vi går in i och ut ur 
garagen då vi har dålig uppsikt när porten 
används för detta ändamål. Det är också 
viktigt att tänka på att inte köra in/ut när 
lampan blinkar. Den måste vara släckt för att 
rörelsesensorn ska detektera passage och 
påbörja stängning. Vi uppmanar alla att vara 
uppmärksamma på att obehöriga inte smiter 
in i garagen. 
 
 
Gemensam el 
För att minska elkostnaderna för medlem-
marna har styrelsen börjat titta på hur vi skulle 
kunna gå över till gemensam el. Detta kräver 
ett stämmobeslut, och vi planerar att lämna ett 
förslag till nästa ordinarie stämma. 
 
 
 

  Energikostnader 
De drastiskt ökade energikostnaderna vi ser 
kan inte ha undgått någon. Alla medlemmar kan 
hjälpa till att hålla dessa kostnader nere för 
föreningen, vilket också gagnar den enskilde 
medlemmen. Tänk på: 
 

• Minimera duschtid 

• Sänk gärna inomhustemperaturen något 

• Vädra bara kortare stunder och skruva ner 
elementen vid vädring 

• Om ni reser bort, kan ni sänka värmen 

• Se över era fönster så att de har 
fungerande tätningslister 

• Fyll tvättmaskinen helt innan den körs 
 
Detta är exempel på åtgärder som minskar 
energiförbrukningen (både el och fjärrvärme). 
Värmen kommer till huvuddelen från vår 
grundvattenanläggning, men den konsumerar el 
till sina pumpar. 
 
 
Nästa styrelsemöte 
Den 23 januari 2023 har vi nästa styrelsemöte. 
Styrelsen är tillgänglig för frågor etc. på mejl 
eller i styrelserummet kl. 17.45 – 18.00. 
 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en 
God Jul och ett Gott Nytt År 
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