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Värmepumpen
Bifogat finns en instruktion för hur värmepumpen ska skötas för att den ska få så lång
livslängd som möjligt. Sätt in den i pärmen Drift och underhåll, flik 6.

Parkeringsplatser
Det finns för närvarande ett par lediga parkeringsplatser att hyra. Behöver du en
parkeringsplats kontaktar du Riksbyggen, 021-40 85 68 eller anne.sahlin@riksbyggen.se. Se
information om parkeringar i pärmen Drift och underhåll, flik 19.

Avfallshantering
Det som ska slängas i soprummet vid parkeringen mot JM:s område och i parhusens sopkärl
är endast restavfall. Det innebär att alla måste sortera ut sådant som ska återvinnas och lägga
matrester i de särskilda kompostpåsarna, annars riskerar vi att få betala för blandat avfall,
vilket är betydligt dyrare. Återvinning och kompost lämnas i det gula återvinningshuset vid
parkeringarna på Kamomillvägen.
Farligt avfall med mera lämnas till återvinningscentralerna eller till Farligt Avfall-bilen. När
den bilen kommer till Hisingen framgår av anslag i soprummet och återvinningsrummet.
Bilen tar emot bland annat kemikalier (färger, lack, lim med mera), lysrör samt små el- och
elektronikprodukter (mobiltelefoner, elektroniska leksaker, strykjärn med mera).

Persienner
Om ni får problem med de persienner som ni har köpt som tillval av Riksbyggen och behöver
få dem lagade är det möjligt att anlita leverantören SB Persienner, 031-26 41 99.

Försäkring – särskilt bostadsrättstillägg
Som vi tidigare har informerat om har vi tecknat en särskilt försäkring, ett bostadsrättstillägg,
se särskilt informationsblad i Pärmen Drift och Underhåll, flik 20. Till informationsbladet
skulle även de särskilda villkoren bifogas, något vi har missat. De särskilda villkoren bifogas
därför detta blad och ska också sättas in i pärmen under flik 20. Har ni ytterligare frågor om
försäkringen kan ni kontakta Länsförsäkringar.

Kanalplan
Det finns en ny kanalplan över det grundutbud i radio och TV som vi köper in. Kanalplanen
hittar ni här: http://www.gothnet.se/Privat_Kabel_tv_Kanalplan_DXNI-1421727_.aspx

Information via mejl
20 av våra 34 hushåll får information från styrelsen via mejl. Vill du också ha information via
e-post i fortsättningen, anmäl det till Anna på anna.sjostrand@hotmail.com.

