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TVÄTTSTUGENYTT!

MILJÖPRESENT

Nu har två nya maskiner anlänt. En ny kompakt och
prisvärd tvättmaskin med en trumvolym på 60 liter
och en kapacitet på 7 kg. Designen av tvättmaskinen
har dessutom vunnit första pris i Red Dot Award.

Miljötratten är en smart designad
tratt som monteras på en vanlig
PET-plaska och låter dig samla
upp överbliven olja och andra
fetter från matlagning. Fettet kan
sedan återvinnas och användas
som råvara till nya produkter till
exempel tvål, tvättmedel och gummi. Det kan även
användas till framställning av biogas och biodisel.
Förutom att matoljan återvinns, undviker vi dessutom
att den överblivna matoljan hamnar i avloppsrören
vilket i värsta fall kan täppa till rören helt, vilket är
både kostsamt och tidskrävande att åtgärda.
Så låt oss hålla fettet borta från våra avlopp.

Den nya torktumlaren med värmepump har en
trumvolym på 153 liter och en kapacitet på 8 kg.
Detta är en av de energisnålaste torktumlarna som
finns just nu! Dörren på torktumlaren kommer att
inom kort hängas om så den blir vänsterhängd.
OBS! I torktumlaren är det nu TVÅ filter som ska
rengöras efter användning.
GLÖGGMINGEL
Nu är det snart dags för vårt traditionsenliga
glöggmingel! Den 8 december från kl. 16 ses vi i
entrén och ”glöggar” ihop. Det brukar vara en
välbesökt tillställning så det hoppas vi även på i år.
Varmt välkomna!.
KLIMATSMARTA BROMMAHÖJDEN
Vårt hus är ett energieffektivt hus enligt boverkets
byggregler och vi vill i styrelsen arbeta med att vi
skall bli ännu bättre gällande hållbara lösningar.
Det kommer vara ett återkommande tema i vårat
informationsblad där vi kommer ge råd och tips för
att var och en i fastigheten skall kunna vara
klimatsmart samt vad vi i styrelsen gör för att bidra till
ett hållbart samhälle.
Vid årets glöggmingel så kommer en klimatsmart
present delas ut till de som kommer. De som inte har
möjlighet att närvara vid glöggminglet kommer få sin
presenten vid annat tillfälle.

BÄTTRE ÄN MOBILLÅDA?
Ekonomin är fortsatt så god
att styrelsen har beslutat att
ingen höjning av avgiften
behövs under 2020. Vi har
med andra ord inte behövt
höja avgiften sen inflyttningen för snart 12-år sedan!!!
Är inte det årets bästa julklapp?
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BRA AT T KO MMA I HÅG !

8/12 kl 16 Glögg i entrén
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