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Varmvatten
I dessa tider talas det mycket om att spara på
el och hålla nere värmen inomhus. Var och en
av oss kan ju tänka på vår privata
elförbrukning och påverka den. Vad alla kan
tänka på för vår förening skull är att spara på
varmvatten. Låt t.ex inte kranen stå och rinna
och försök att duscha kortare stund.
Så småningom kommer vi att få tillämpa IMD
(Individuell Mätning Debitering) där varje
hushåll får betala sin varmvattenförbrukning
och då är det bra att ha vant sig vid en lägre
förbrukning redan. Om ni vill veta hur mycket
varmvatten ni förbrukar kan ni läsa av er
mätare som finns på varje våningsplan.
Innanför dubbeldörren som är märkt med VS
finns varje lägenhets mätare. Ni kan öppna
dörren med er lägenhetsnyckel.

Värmen
Det har kommit några frågor om när värmen
sätts på i våra hus. Uppvärmningen sker i
första hand via att tempererad luft blåser in i
lägenheterna. När temperaturen sjunker ute
känner värmesystemet av det på den
inkommande luften och då sätts cirkulationen
igång som värmer våra element. Vi hade en
temperatur-dipp i oktober och då blev
elementen varma. Sedan hade vi en lång varm
period (ovanligt varmt för årstiden) och då var
elementen svalare. Det är alltså ingen
fastighetsskötare som ”sätter på” värmen i
moderna hus.

Barnvagnsrum
Vi vill påminna om att barnvagnsrummen
endast är till för barnvagnar och kärror. Alltså
inte förråd för andra saker.

SBC – Ny kundportal ändrade  rutiner
För lite sedan fick alla medlemmar
information från SBC (vår ekonomiska- och
tekniska förvaltare) i postfacken. Där
berättade de att appen Vår BRF, som vi
använt, kommer att stängas från 1 december.
Ni kan dock logga in via en webbläsare under
december. Från 1 januari 2023 kan vi stället
skall vi använda deras nya kundportal SBC
Hemma. Man loggar in via webbläsare och
BankID. Ni som betalar er avgift månadsvis
får från 2023 en avi varje månad. Detta
kommer att underlätta för att inte betala in
från fel avi. Har ni frågor eller funderingar går
det bra att kontakta SBCs kundtjänst via
sbc.se/kontakt eller ringa 0771-722 722.

Telia - flytt - inflyttning
Vi vill bara upprepa vad som gäller vid flytt.
Utflyttande medlem skall ringa Telia på
nr. 020-202070, kollektivavtal och anmäla att
man skall flytta. Telia skickar då ut adresslapp
för att man skall skicka in utrustningen.
Inflyttande medlem skall ringa samma
telefonnummer och anmäla att inflyttning
skett. Telia skickar ut ny utrustning med
instruktioner.

Styrelsens mailadress
styrelsen@kallblodet.se

Föreningens hemsida
www.kallblodet.se

Felanmälan kan göras till
SBC Kundtjänst 0771-722 722
Mail: kundtjanst@sbc.se

Facebook, sluten sida för oss på
Åby Allé 25, 27 och 29
www.facebook.com/groups/kallblodet
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