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Vad är ett kappland?

Tunnland är en nordisk ytenhet som motsvarar den 
åkeryta som besåddes med en tunna utsäde. Nume-
ra används termen ”tunnland” i 
Sverige kanske främst av äldre 
lantbrukare och uppfattas 
motsvara ett halvt hektar 
(ca 5000m2) 
1 tunnland = 32 kappland 
1 kappland =154 kvm
Så nu vet du det, om någon skulle 
undra om din gatuadress…

GlöGGminGel

Äntligen dags för vårt traditionsenliga glöggmingel! 
Den 2:a advent, 4 dec från kl 16:00 ses vi i entrén 
och ”glöggar” ihop. Varmt välkomna! 

Bra att komma ihåg!

är dörren/porten stängd bakom mig? 
4/12 kl 16 Glöggmingel i entrén

BrandVarnare

Vintermörker och adventstider = många ljus! Glöm ej 
att byta batterier i era brandvarnare samt kontrollera 
att ljusen är släckta när ni lämnar lägenheten eller 
går och lägger er. Varje lägenhetsinnehavare ansva-
rar för att ha minst en fungerande brandvarnare, för 
lägenheterna över 100 kvm krävs det två.

Vattentrycket

Något som kan vara bra att veta är att vi som bor 
högt upp i ett högt hus skulle knappt ha något tryck 
i vattenkranarna utan en tryckstegringspump som 
finns i källaren. Den känner när trycket i ledninen  
sjunker och startar då för att öka trycket igen. 
Eftersom mätaren sitter på plan 1 kan det bli en viss 
fördröjning för oss högt upp innan pumpen hunnit 
arbeta upp trycket hela vägen.

Skillnaden i tryck gör att termostatblandaren i  
duschen kan variera i temperatur. NCC satte in 
Svedbergs duschblandare och en del har bytt ut den 
till en från Gustavsberg istället, efter bytet funkar det 
mycket bättre.

Vattnet som spolar i toaletten påverkas inte av  
vattentrycket i ledningarna mer än att det tar längre 
tid att fylla cisternen vid lägre tryck.

EntrédörrEn på plan 2

Det har vid flertalet gånger hänt att entrédörren på 
plan 2 inte går igen på grund av snö. Därför ber 
vi vänligen dig som passerar 
genom entré-
dörren på plan 2: Snälla, ta 
gärna borsten som står innanför 
dörren och borsta bort snön 
som kommit framför dörren. 
Tack!

önskar Styrelsen

God Jul och
Gott Nytt år!


