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Nyhetsbrev januari 2020

Hej alla föreningsmedlemmar!
Hoppas att ni fått en bra start på det nya året och det nya årtiondet. Här
kommer en uppdatering om vad som är på gång i föreningen.

Frivillig radonmätning.

För att få en uppfattning om radonhalten i lägenheternas inomhusluft har
styrelsen gjort kortidsmätningar (7-10 dagar) i tre lägenheter.  Kortidsmätningar
ger enbart indikation på radoninnehållet medan det allmänt godkända
mätförfarandet kräver en långtidsmätning på 60 dagar eller mer. Vi fick följande
mätresultat:
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Gränsvärdet för radonhalten är 200 Bq/m3. Mätmetodens osäkerhet till trots
drar styrelsen följande slutsats av mätresultaten - Vad gäller lägenheter på plan
2 och 3 är risken för att en långtidsmätning skulle visa på halter över
gränsvärdet mycket liten medan risken inte kan uteslutas för lägenheter i
bottenvåningen. Styrelsen har därför beslutat att de medlemmar som vill, nu
eller senare, kan kontakta styrelsen för att få en långtidsmätning gjord av
radonhalten i inomhusluften i sin lägenhet. Radonmätning är en komfortmässig
olägenhet då mätningen skall utföras under den kalla årstiden och
mätförfarandet kräver att samtliga ventilationsdon hålls helt öppna under hela
mätperioden och eventuella förbyggda eller övertapetserade
ventilationsöppningar måste öppnas upp.

Trappstädning

I föreningen hjälps vi åt med att
städa trappuppgångarna enligt ett
rullande schema som finns anslaget
på anslagstavlan längst ned i
trappuppgångarna. Det är viktigt att
trappstädningen utförs inte enbart för
allas trevnad utan även för att
minska slitaget på ytskikten. Den
medlem som missar att städa
förorsakar att städningen blir mer
arbetskrävande för den medlem som
skall städa veckorna efteråt. Visar
det sig att städschemat inte följs
kommer styrelsen att bli tvungen att
hyra in personal som genomför
städningen vilket kommer att leda till
höjning av månadsavgiften

Lyhördhet



Väl inne på temat god grannsämja skulle vi vilja påminna om att med våra fina
gamla hus kommer även tunna och lyhörda väggar. Tänk därför gärna till en
extra gång angående höga ljud och glöm inte bort att vara schyst mot dina
grannar. Informera övriga boende i trappuppgången i förväg om du ska ha fest
med många på besök och med risk för att det blir högljutt! Vid dessa tillfällen är
det även viktigt att man kommer ihåg att städa upp efter sig på offentliga ytor
(t.ex. tar hand om fimpar, burkar och övrigt skräp på innergården).

 

 

Cykelrensning

Sist men inte minst vill vi påminna en
sista gång om den pågående
cykelrensningen. Om din cykel står
parkerad i cykelställen på
innergården, se då till att ta bort den
blå lappen som sitter på
pakethållaren, annars kommer
cykeln att bortforslas under början av
året.

Med detta sagt hoppas vi att ni får en fortsatt fin start på året

Allt gott

Styrelsen BRF Vestersol
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