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Stäng alltid av vattentillförseln med diskmaskinskra-

nen på köksblandaren efter användning!

Ungefär en femtedel av läckageska-

dor i bostadshus orsakas av tvätt- 

och diskmaskiner. Skador orsa-

kade av tvätt- och diskmaskiner 

kan i värsta fall orsaka kostnader 

på hundratusentals kronor och 

reparationsarbeten på flera månader. 

Tvätt- och diskmaskiners uppskattade livslängd är 

10–15 år.

Hett vatten i Hoarna

Vi har tidigare nämnt att det är viktigt med hett vatten 

i avloppet. Nu har vi lärt oss att det gäller att fylla 

BÄGGE diskhoarna med hett vatten, sedan tömma 

dem samtidigt. Då blir det verkligen skjuts och effekt.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Årsstämma 22 maj

Som tidigare nämnts är det åter dags för årsstämma; 

tisdagen den 22 maj kl 18:30. Stämman kommer att 

hållas i församlingshemmet Famnen på Stopvägen. 

Motioner med underskrift ska senast den 8 mars 

skriftligen läggas i föreningens brevlåda i entrén.

Alla som kommer bjuds på kaffe med dopp.

Hjälp med sladdkaos?

Det är endast ett få tal som hört av sig för att få hjälp 

med sina media skåp. Vi återkommer till dessa när vi 

har mer information.

iss = rb FastigHetsägare ab

Under hösten blev ISS ekonomiförvaltning uppköpta 

av RB Fastighetsförvaltning. Så det är numera de 

som sköter föreningens bokföring och hantering av 

våra månadsavgifter. Rb Fastighetsägare är en del av 

Riksbyggen och specialister på ekonomisk förvalt-

ning av bostadsrättsföreningar.

diskmaskins-läckage

På grund av förekommen 

vattenolycka i vårt hus 

orsakad av diskmaskin.

Det är praktiskt att sätta 

på diskmaskinen eller 

tvättmaskinen innan man 

går till jobbet. Det är dock 

inte helt riskfritt att lämna hushållsmaskiner i gång 

utan tillsyn. (I aktuellt fall hos oss, var innehavare av 

lägenheten hemma!) Dels pga vattenskadorna de kan 

orsaka, men även brandrisken.

vi vill därför uppmana alla boende att bara köra 

maskinerna när ni är hemma.

8/3 Motioner till stämman ska vara inne

11/4 kl 19-19:45 Mobila miljöstationen

22/5 kl 18:30 BRF Årsstämma

bra att komma iHÅg!
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