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Uppdatering av värme-/ventilationsaggregaten 

Förtydligande: Anser ni att ni har kallare är 20 grader (aggregaten är installerade på 21 +/- en 
grad). Gör en felanmälan. Vaktmästaren kommer att kontakta er och - om ni vill - ställa in en 
temperaturmätare som ska mäta temperaturen under 24 timmar. Visar denna mätning att 
lägenheten håller 21+/- 1 grad men ni vill gå vidare med felanmälan. Då kommer det att kosta ca 
5000kr. Dygnsmätningen kostar er inget. 

 

Värmegivarna till aggregatet 

Tänk på att inte täcka värmegivarna med t ex 
en tavla. Det gör att det blir varmare runt 
givaren, vilket i sin tur leder till att aggregatet 
tolkar att det är varnare i lägenheten än det 
är. 

Media förändringar 

Umeåenergi och UmeNet kommer med utförlig information om omställningen och den nya 
mediaportalen. Information kommer också att läggas på vår webbplats. I korthet: föreningen står 
för själva bredbandet, den boende väljer internetleverantör och TV-utbud och betalar dessa två 
själva. Omställningen sker den 12 november. 

 

Ringklocka 

Det har visat sig att några av boendens ringklocka har inte fungerat när vaktmästaren varit och 
ringt på. Batteriet hade tagit slut. Hur ni byter batteriet till ringklockan finns att läsa i Bopärmen.  

 

5-årsbesiktning 

5-årsbesiktningen genomfördes den 3 november (Alfens Allé 15-17, Lyktvägen 2,4,26-32). Ni som 
inte hade dörren i säkerhetsläge och inte var hemma kan göra felanmälan på de fel som ni har 
noterat. Besiktningsmannen/HSB gör då en bedömning om man ska gå vidare med dessa fel eller 
inte.  

 

Sandning och snöröjning 

Boende i två-våningshusen ansvarar för sandning runt entréerna, ca en meter från förrådsdörren 
och trappan. 

De boende ansvarar själv för snöröjning och sandning av sin parkeringsplats. Om snöröjaren ska 
ta bort snön vid parkeringar ska det finnas en lucka på mist två bilar. Detta av försäkringsskäl. 

 

Återvinning 

Nu finns en återvinningsstation nära oss: vid Näckens väg mot Tomtebovägen. 
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