I detta nummer av Tallbladet:
Värmepumpar, stopp i avloppsrör,
radonvärden, övrigt, kontaktinformation (styrelsen)
Värmepumpar
Våra värmepumpar är nu besiktigade. Ni/du ska
ha fått en liten färgglad post-it-lapp (KLAR!) på
apparaten som ett kontrollbevis. Alla våra
pumpar har lagerfel eller begynnande lagerfel i
fläktmotorerna, och många har problem med
missljud. Styrelsen har antagit en offert för att
byta ut befintliga fläktar mot hållbarare
keramiska sådana. Vi kommer att gå ut med
separata lappar om detta och förfarandet blir
detsamma som vid kontrollbesiktningen.
Stopp i avloppsrör
Styrelsen vill uttryckligen be alla medlemmar att
vara mycket noga med vad som slängs i
toaletten. Under inga omständigheter får
tamponger, bindor, cigarettfimpar, plåster eller
dylikt slängas i toaletten. Endast toapapper i
toaletten således, utöver själva ärendet! Spola
ALLTID med den stora knappen om du
använt toapapper vid toalettbesök. Vid två
tillfällen har vi fått bekosta slambil. Vi kan ha
roligare för föreningens pengar.
Radovärden
Vi har nu resultaten på radonmätningen som vi
gjorde för ett år sedan, se nedan. Resultaten är
väldigt bra över lag. Gränsvärdet är idag 200
Bq/m3.
Stickprov i ett par av alla hustyper (3:or, 4:or,
5:or) visar följande:
Kantarellvägen nr 69 130 Bq/m3; nr 25 70
Bq/m3; nr 73 100 Bq/m3; nr 17 150 Bq/m3; nr
39 90 Bq/m3; nr 51 360 Bq/m3; nr 5 80 Bq/m3,
nr 49 170 Bq/m3; nr 53 70 Bq/m3.
Endast en mätning visar på förhöjt värde, vid ett
av husen som ligger på berggrund invid
lekplatsen.

Övrigt
I ett av våra hus har plasten i värmepannans
kontakt smällt – vilket kan bero på att den var
dåligt kopplad från grunden. Var observanta om
ni känner doft av bränd plast. Styrelsen tror inte
att dåliga kontakter är ett generellt problem i
våra hus men det är alltid bra att vara
uppmärksam.
Som vanligt finns vi i styrelsen till ert förfogande
om ni har några som helst frågor eller tycker att
vi bör ta tag i någon angelägen fråga. Vi är
särskilt tacksamma för inrapporteringar som kan
vara oss alla till nytta.

Med önskan om en god fortsättning på det nya
året,
Brf Tallskogens styrelse

Kontaktinformation:
Styrelsen:
Styrelsen:
Ordförande
Jan Östergren, 08-511 75 855
E-post: jan.ostergren@comhem.se
Sekreterare
Ulla Lundström, 070-671 03 74
E-post: ulla.lundstrom1@comhem.se
Ledamöter
Eva Taxén, 070-483 82 12
E-post: 08.6028237@telia.com
Kerstin Farieta, 0733-48 04 65
E-post:
kfarieta@yahoo.com
Suppleant
Anders Gustafsson, 0730-88 21 41
s.anders.gustafsson@comhem.se

