sopnedkastet
Visste du att längst ned i
sopnedkastet (1) är det ingen
stor säck utan det är en ventil.
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Ett antal gånger per dygn
öppnas ventilen (2) och soporna
sugs i ett slutet rörsystem till en
stor container. Stora lastbilar
hämtar soporna för destruktion
och sopsortering.
Detta innebär att det är viktigt att du bara kastar
hushållssopor i väl i hopknutna plastpåsar. Om du
tex har en syltburk med gammal sylt, öppna den i
slasken och skölj ned sylten i avloppet, glasburken
återvinner du i de gröna behållarna. Enstaka flaskor
kan kastas i sopnedkastet, men har du fler gå med
dem till de gröna miljöbehållarna på Narviksgatan.
Återvinn dina sopor

Ordförande har ordet
Vi har beställt städning av garaget
och det ser jag verkligen fram
emot. Du som har en bil som läcker
vätska måste sanera det. Vad jag
kan se är det både motorolja, glykol
och spolarvätska som runnit ut.
Som förvaltaren informerat om så får vi inte meka
med bilen på parkeringsplatsen. Någon hade
sprayat billack på sin bil det syntes tydligt på
golvet.

Viktigt att du som nyttjar biltvätten spolar av
plattan efter avslutad tvätt. Inte så kul för den som
kommer efter dig.
Lev väl!
Taylan Inal
Ordförande
Förra

Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen
med material är att förhindra uppkomsten av
avfall. Det avfall som ändå uppstår måste tas
omhand på ett korrekt sätt för att inte förorsaka
skador på människors hälsa och miljön samt för
att möjliggöra en cirkulär ekonomi.
Att källsortera ditt avfall så det kan återvinnas
spar både energi och resurser och är ett enkelt
sätt att göra skillnad.

Sotera hemma och lämna i de gröna behållarna på
Narviksgatan.
En
intressant
fakta
om
aluminiumåtervinning
är
att
aluminiumburkar som kastats kan vara
kvar där 500 år i framtiden. Det bästa med
aluminiumåtervinning är att det kan
återvinnas gång på gång då aluminiumet
inte tappar i kvalitet från att smältas ned
och omformas. Varför skulle du kasta
aluminium om det kan återvinnas i
oändligheten? En användbar återvinning fakta är
att återvunnen aluminium inte bara sparar på
energi,
det
reducerar
även
mängden
växthusgasutsläpp.
Aluminiumburkarna
du
återvinner idag kan bli en ny burk, fylld och köpas
i din närmsta butik inom 6 veckor.
Glasflaskor kan ta upp till 4000 år innan de bryts
ned
Detta är bara en av de många
anledningarna till att det är så viktigt
att återvinna glas. Istället för att låta
glas
fylla
upp
våra
deponeringsplatser där det tar
århundraden för dem att brytas ned
så kan vi återvinna dem. En stor
fördel med glasåtervinning är att
glas kontinuerligt kan återvinnas
utan att tappa i kvalitet, precis som
aluminium. En intressant återvinning
fakta om glas är att det inte enbart
minskar mängden glas i våra deponeringsplatser
som hotar miljön, utan även reducerar luft- och
vattenföroreningar.
Kartonglådor kan innehålla upp till 100%
återvunna fibrer
Detta är varför kartonglådor är en av
de mest återvunna sakerna. Ett av de
enklaste sätten att återvinna kartong
är att helt enkelt använda samma
kartonglådor i ditt hem. Om du inte
har plats eller behov av din kartong kan du istället
besöka din lokala återvinningscentral så ser de till
att det återvinns och används på nytt.

Du som har rollator eller barnvagn
Vi ber dig att inte ställa
din rollator eller barnvagn
utanför lägenheten, de
utgör hinder om det
börjar brinna och alla
snabbt måste utrymma
fastigheten. Du får ta in
dem i lägenheten.
Tack för din omtanke om
dina grannar.

Inneboende
Vi har uppmärksammat att en del medlemmar
kringgår reglerna om andrahandsuthyrning och
menar att de har inneboende. Förutsättningen för
att ha inneboende är att man själv bor i
lägenheten permanent och hyr ut ett rum.
Du som hyr ut i andra hand risker att bli av med
lägenheten. Det är mycket säkrare och bättre att
ansöka om tillstånd, vi har kort handläggning och
det blir bättre både för dig som hyr ut och din
andrahandshyresgäst.
För
ansökan
och
information kontakta
matz@spetsudden.se
Extra förråd
Har du för mycket prylar hemma och ditt
lägenhetsförråd är fullt? Inga problem för 250
kr/månad kan du hyra ett förråd i Stavangergatan 44.
Kontakta matz@spetsudden.se så hjälper han dig.

Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytaren fungerar ungefär som ett
automatiskt nödstopp om något händer i
fastigheten som t ex kan innebära fara för liv. Den
placeras oftast i elskåpet eller i dess närhet.
Kommer det in vatten i ett eluttag eller om en
elektrisk apparat blir strömförande då slår
jordfelsbrytaren omedelbart från all ström och
kan därmed rädda liv eller mycket svåra skador.
Därför är det viktigt att man 2 gånger om året
motionerar jordfelsbrytaren för att ha koll på att

den fungerar. Detta gör du genom att trycka på
TEST-knappen som sitter på varje jordfelsbrytare.
När man gjort det fälls vippan ner och för att få
igång jordfelsbrytaren igen så för du upp vippan i
"uppläge". Den ska stanna i detta läge.
Om den inte gör det, försök igen 3-5 gånger,
annars kontaktas felanmälan
Tvättstugan

Utanför tvättstugan finns utblåset från tumlaren,
om filtret ser ut om på fotot tar det 3 ggr så lång
tid att få din tvätt torrt, tumlaren kan även stanna
då den blir för het.

Om du överlastar tvättmaskinen minskar
rengöringsprestandan samtidigt som energiförbrukningen ökar. Trumkapaciteten (anges i kg)
är en ganska användbar indikator på hur mycket
tvätt du kan lägga i tvättmaskinen, men det är
tillräckligt krävande utan att behöva mäta! I
tabellen nedan ges en ungefärlig indikering på hur
mycket tvätt du bör lägga i maskiner med olika
kapacitet för en vanlig bomullstvätt.

När man möter någon i föreningen så brukar man
heja på varandra, ibland växlas nårgra ord om
vädret men sedan kommer nästan alltid
tvättstugan upp. Tyvärr oftast att man fick börja
sitt tvättpass att städa efter någon annan. Du som
tvättar gör rent efter dig då blir den som kommer
efter dig jätteglad.
Om alla städar då är det fint när du
kommer nästa gång, bra eller hur!
Förra

Biltvätten
Många har påpekat att 30
minuter är för kort tid för
att tvätta bilen och för att
även hinna spola rent
efter sig.

Våra tvättmaskiner har en trumma för 7 kg tvätt,
den kan ta exempelvis:







Fem små handdukar
10 t-shirts
Fyra par jeans/byxor
20 underkläder/par strumpor
Två lakan
Två örngott

Styrelsen har därför
bestämt att från 1 juni blir tvättpasset 1 timme
och priset 100kr.
Tänk på att:
Du bokar kalendertimme, dvs från 1300 - 1400.
om du kommer 1415 får du bara 45 min, men
betalar för 1 timme.

Botrivsel



Kylskåpets placering har betydelse. Ställ
det till exempelvis inte bredvid ugnen.



Dammsug baksidan regelbundet.

Att ha ett kylskåp som konstant avger störande
ljud är något man vill undvika så långt det är
möjligt. Tyvärr är man idag tvungen att stå ut med
lite ljud från sitt kylskåp men detta ska självklart
vara minimalt
Din lägenhet ska du längta hem till, vi vill att du ska
trivas och må bra i Vikingen. Vi hör ibland att man är
orolig för att grannarna ska störa igen när man
kommer hem. Mellan 22.00-08.00 skall det vara tyst så
allt man kan sova. För renoveringar gäller arbete
enbart
Vardagar 08:00 – 19:00
Lördag, söndag 10:00 - 16:00
Övriga helgdagar, får inget
förekomma.

störande

arbete

Blir du störd av din granne, ta kontakt med
vederbörande och förklara att du blir störd. I de allra
flesta fall löser du detta med ett samtal. Om inte tala
gärna med en annan granne och ni tillsammans ringer
på. Hjälper inte detta ring
störningsjouren 08-551 166 7

Tips

Tina fryst mat i kylen så återvinner du energin som
gick åt till att frysa ner den. Låt också mat svalna
innan du ställer in den i kylskåpet. Kylskåpet böra
hålla en snitt temperatur på fem grader, är den
lägre slösar du med el. Vissa modeller visar
temperaturen på utsidan, annars kan man ställa in
en termometer i ett glas vatten över natten och
mäta hylla för hylla.
Frysen bör vara minus 18 grader vid lagring och
minus 25 grader vid infrysning. För varje grad
under minus 18 ökar elförbrukningen med 5%.
Använd infrysningsknapp om det finns.
Konstant nedkylning kräver mycket energi. Kyl och
frys kan ibland stå för en femtedel av hemmets
totala elförbrukning. Sedan 1995 ska alla kylskåp
vara energimärkta med en skala från A till G.
Sedan dess har mer energisnåla modeller
utvecklats, varför man behövt lägga till
märkningarna A+, A++ och A+++. Tidigare var
kylskåp av klass C vanligast. Att byta från C till A+
kan minska kylskåpets elförbrukning med 50%
vilket med rådande elpriser kan bli en betydande
besparing över tid.
Om din kyl/frys är äldre än 7 år kan du spara
mycket på att köpa nytt. Kontakta Elon i Barkarby
så hjälper de dig, tala om att du är medlem i
vikingen

Kolla din kyl/frys energistatus. Gå igenom följande
checklista för att ta reda på energistatus.


Tack! för att du tog dig tid att
läsa detta informationsbrev. Ta
hand om varandra nu!

Lägg en ficklampa i kylskåpet och stäng
dörren. Ser du något ljus kring
dörrlisterna? Om svaret är ja, bör du byta
kylskåp.
Idé & layout MZE/2021-05-21

