Infoblad Maj 2006
Nu är det full fart i trädgårdar och hus. Efter den långa, mörka och snörika vintern sjuder arbetslusten igen.
Vintersanden är bortsopad och regnet har också spolat rent så det ser riktigt välstädat ut. Container för trädgårdsavfall stod på plats den gångna helgen och meddelandet om detta kunde läsas på anslagstavlorna, hoppas
ni håller ögonen på dom. På anslagstavlorna står också annan viktig information t.ex. kallelse till föreningens
årsmöte den 18/5, en viktig händelse för vår förening.
Här kommer så lite information om kommande aktiviteter:
Föreningens årsmöte äger alltså rum den 18/5 kl 1900 i Akalla by, samma plats där vi träffades på extra årsmöte i februari. Efter stämman bjuds medlemmarna (med respektive) på enklare förtäring i vår föreningslokal.
Styrelsen ser fram emot ett stort deltagande – välkomna!
Föreningens städdag äger rum söndagen den 21/5 mellan 1000 och 1500. Vi städar då våra gemensamma ytor,
oljar och vitmålar gemensamma trädetaljer. Det kommer också att ﬁnnas tid för vitmålning och oljning av egna
broar, där färgen är sliten. Föreningen håller som tidigare med detta material som kan avhämtas i lokalen under
dagen. Erbjud er gärna att hjälpa äldre och rörelsehindrade grannar med detta.
Markbesiktning kommer att äga rum måndagen den 29/5. Representanter från styrelsen och entreprenörer
kommer då att gå runt i området under dagen och ni är välkomna att komma med synpunkter på önskade
prioriterade markåtgärder. Synpunkter på byggnader kan ej hanteras under markbesiktningen.
Detta är de planerade och tidsbestämda aktiviteterna före sommaren.
Individuell elmätning
Nu pågår planering för individuell elmätning och innebär att vi kommer att bli kontaktade av entreprenör, som
ska montera elmätaren. Hänvisning till föregående info.blad om mätarens placering vid respektive elcentral i
varje hus. Mer om tider m.m. i kommande information.
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Vattenburna handdukstorkar
Många har också ställt frågan hur man ska hantera de ursprungliga, vattenburna handdukstorkarna i badrummen för att undvika risk för legionärssjuka. Det viktigaste är att man kontrollerar att de fungerar, dvs att de blir
varma, när de är påslagna. Om dom inte blir varma utan förblir kalla kan det bero på att en luftbubbla bildats i
rören som hindrar cirkulationen. Detta stillastående vatten som då bildas innebär risk för att legionellabakterien
trivs och utvecklas. Om du inte lyckas att få igång värmen på din handdukstork ska du omgående felanmäla
detta till HSB på vanligt sätt. Om legionellabakterien börjar utvecklas kan hela vårt vattensystem smittas.
Detta gäller endast de ursprungliga, vattenburna handdukstorkarna och inte de eldrivna.
Styrelsen önskar en fortsatt trevlig vår samt, än en gång, välkomna till årsmötet!

