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Hej! 

 

Nedan följer lite information från styrelsen som är bra att läsa igenom. 

 

Ventilationen 

Det har uppmärksammats från några medlemmar att ventilationen inte alltid fungerar som den 

ska. Ventilationen fyller en väldigt viktig funktion i våra lägenheter så man bör vara 

uppmärksam och felanmäla till HSB direkt om man upptäcker något fel.  

Vi skulle också gärna vilja samla information kring detta för att förstå om det är ett utbrett 

problem som i så fall bör adresseras till ventilationsleverantören. Därför vill vi att ni även 

meddelar styrelsen om ni får problem. Har ni redan anmält och fått åtgärdat fel skulle vi också 

gärna att ni informerar oss. 

 

2-årsbesiktning 

I vår/sommar så kommer vi att genomföra vår 2-års besiktning. Det kan vara bra att börja titta 

lite på vad man skulle vilja ta upp vid den. Det som framför allt brukar framkomma är sprickor i 

väggar och tak som uppkommer när konstruktionen torkar efter byggtiden.  

Ett separat infobrev om detta kommer senare. 

 

Trädgårdskärlen 

Förra veckan så sopades våra gator och det känns som att våren äntligen är på väg!  

Med våren så kommer allt fixandet i våra trädgårdar, och trädgårdsavfallskärlen är nu 

framställda.  

Viktigt att man ställer dessa med handtagen utåt så att det blir enklare för sopgubbarna. 

 

Huvudavstängning vatten 

Vet du var huvudavstängningen för vatten sitter?  

När olyckan är framme och vattnet forsar är det inte alltid lätt att tänka klart. En stark 

rekommendation är därför att se efter före och lära både dig och övriga familjemedlemmar var 

huvudavstängningen sitter.  

Du hittar den inuti ett skåp i teknikutrymmet. Skåpet är märkt med texten 

HUVUDAVSTÄNGNING VATTEN och inuti skåpet hänger en tydlig skylt som visar vilket vred det 

är. För att öppna skåpet behöver du en skruvmejsel eller en vanlig trubbig matkniv som du kan 

vrida om skruven med. 

Se bild på nästa sida. 
 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.5.2698&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


 

 

      
 

 

Avrinning kylskåp 

Längst ner i kylskåpen sitter ett hål för avrinning av kondensvatten.  

När luft träffar den bakre kalla väggen i kylen kondenserar luftfuktigheten till vatten som rinner 

ner och samlas upp och leds ut genom detta hål. Det är viktigt att med jämna mellanrum 

rengöra detta avrinningshål för att ge vattnet fritt flöde ut. Annars riskerar vattnet att i stället 

rinna ner på botten av kylskåpet och sen att rinna/droppa ut på golvet. Det är lätt att inte 

upptäcka detta och ganska snabbt kan skador uppstå både på golv och täcksidor kring kyl och 

frys. Så gör till en vana att då och då rengöra hålet och var uppmärksam på vatten i och under 

kylskåpet. 

 

 
 

 

 

Och som alltid når ni oss enklast via vår mejl: linnea@hsbbrfwebb.se 

 

 

Vårvinterhälsningar, 

HSB Brf Linnéas Styrelse 
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