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Rengjorda stammar 

Stammarna är nu spolade och för att undvika framtida stopp finns det en del man som 

boende kan tänka på: stekfett torkas ur stekpannan, diskar man ut det fastnar det längre 

ned i rören och på sikt blir det stopp, gäller allt fett, såväl fast som flytande. Samma sak 

gäller råa ägg, släng rå äggula/äggvita i komposten eller hushållssoporna.  

Får du ändå stopp – gör en felanmälan. Använd inte kaustiksoda – det kan skada rören 

eller rent av kristalliseras och bilda en propp. 

Tvättstugan 

En påminnelse om att för din egen och dina grannars trivsel – städa efter dig när du 

tvättat och glöm inte att tömma luddfiltret i torktumlaren. 

Komposter 

Gröna plastpåsar och bruna papperspåsar avsedda för insamling av hushållsavfall får 

INTE läggas i våra komposter, de bryts inte ned. Använder du dem – töm innehållet i 

komposten och släng påsen. 

Test av ny trapphusbelysning 

Ny belysning är uppsatt på Ormingeringen 22 och 25b. De gamla armaturerna 

förbrukade många glödlampor. Den nya belysningen har LED-lampor som har mycket 

längre livslängd och drar mindre el, dessutom har de dimmer så att ljuset sänks när 

ingen vistas i trapphuset 

Lediga p-platser med elstolpar 

Nu finns ett antal p-platser med elstolpe lediga – de ligger ovanpå garaget (B) eller 

parkeringen bredvid (C). 

Är du intresserad – skicka ett mail till parkering@brfsmaragden.se. Har du inte tillgång 

till mail – ring Yvonne Borg, 070-643 3053. 

 

Ventilationen 

För att ventilationen ska fungera fullt ut är det viktigt att ventilerna i lägenheterna inte 

stängs/ tejpas igen. Detta medför ett sämre flöde i ventilationen vilket kan ge effekt på 

värmen. Och på förekommen anledning vill vi återigen påminna om att INTE stänga 

luftintagen i fönstren i ”tågvagnarna” 

Det blir inte varmare av detta utan tvärtom, då luftens cirkulation rubbas. 
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