September 2017
Detta nyhetsblad finns också att ladda ner från www.brfsanningen.se
Efter sommaren drar vi igång höstens arbete, hoppas du haft en skön sommar!

Princip Redovisnings nya portal
Princip Redovisning har en ny portal med inloggning för både styrelse och medlemmar. Från
och med 1 september 2017 kan du logga in i portalen (Inloggningsuppgifter kommer att
finnas på dina avier). Där kan du som medlem hitta uppgifter om din egen lägenhet samt ta ut
kopior på avier. Inloggning sker via hemsidan www.principredovisning.se När du loggat in,
skriv gärna in dina kontaktuppgifter, så kan förvaltaren kontakta dig snabbare vid behov.

Välkommen på städdag lördagen den 23 september kl. 10-14!
Vi samlas på lekplatsen på innergården (165-181). Vi ska kratta, städa eller göra annat som
gör våra omgivningar trivsammare. Halvvägs tar vi en paus med korv med bröd samt dricka.
Om möjligt, ta med arbetshandskar och egna redskap.
Passa på att kasta skräp på städdagen! Vi kommer att ha en container öppen under städdagen.
Det kommer också att finnas en storsäck för elektronik. Kommande containerdatum är 23
oktober och 27 november.

Byte av bredbandsleverantör på gång
Styrelsen är inte nöjd med den nuvarande leverantören och håller på att hämta offerter från
andra leverantörer. Det nuvarande avtalet utgår vid årsskiftet.

Skötsel av badrummen i våra kåkar!
Det finns problem med fukt i badrummen i vissa av våra lägenheter och badrumsfönster blir
illa åtgångna av vatten som hamnar på dem när man duschar. Med en korrekt skötsel av
badrum och fönster ska det inte uppstå problem med fukt och liknande.
Som ni alla vet är våra hus byggda i början på 50-talet. Det finns inte någon fläktdriven
ventilation utan ventilationen består av självdrag från piporna i skorstenarna. Detta fungerade
utmärkt på 50-talet när husen byggdes. Anledning: Man duschade betydligt mindre än nu. Då
hann badrummen bli ordentligt torra innan nästa dusch. Nu när vi duschar betydligt oftare
hinner badrummen inte torka ordentligt med fuktproblem som följd.

Det finns några enkla åtgärder du kan göra för att minska risken för fuktskador och för skador
på badrumsfönstret vars karm ju är gjord av trä. Du kan duscha färre gånger vilket är bra både
för hud, hälsa och miljö. Vill du inte göra detta tänk på följande:
1. Rikta strålen bort från fönstret.
Fönstret är inte att betrakta som en duschkabin utan just ett träfönster och trä och vatten går
inte bra ihop.
2. Skrapa golv och väggar med en fönsterskrapa varje gång du har duschat.
Detta förkortar torktiden avsevärt jämfört med om allt ska torka av sig självt.
3. Torka av fönster och karm med en trasa av samma anledning som ovan.
4. Ta för vana att alltid ha badrumsdörren öppen. (Obs. inte fönstret!)
Detta ökar ventilationen avsevärt och kortar torktiderna.
Detta är enkla åtgärder, beteenden hos oss själva, som löser problem på ett effektivt sätt.
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