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Hushållssopor
I början av december blev föreningen informerad av SITA och Upplands
Väsby kommun att SITAs sopbilar kommer att sluta att köra på
kavallerigatan för att hämta våra hushållssopor. Det är arbetsmiljö och
säkerhetsproblematiken vid backning i området som gjort att SITAs
skyddsombudsman har agerat.
Det innebär att sopnedkasten vid porten kommer att stängas den 1 maj
och man får ta med sig sina hushållssopor till speciella behållare som
kommer att vara placerade på parkeringen vid den första portalen.
Tvättstugan
Vår förening har en fin tvättstuga och vi alla måste hjälpas åt för att hålla
den fin. Det är viktigt att följa de anvisningar som finns där och städa efter
sig. Dörren till tvättstugan påverkas under vintern, där snö eller is kan
fastna och då inte går dörren inte igen helt. Kontrollera att
tvättstugedörren går igen ordentligt och att det är stängt när du lämnar
tvättstugan.
Matning av fåglar - förbjudet
Det är många som vill hjälpa fåglarna under det
kalla vinterhalvåret med mat och det är bra. Men
genom att bara hälla ut exempelvis bröd på
marken får även andra skadedjur föda och börjar
etablera sig i området och det vill ingen ha. Om
du ska vill mata fåglarna använd de speciella
fågelmatsbollarna som hänges på träden (se
bild).
Nya förråd
Varje förråd är på 3 kvm och kommer att kosta 300 kr/mån. Du kan redan
nu meddela ditt intresse genom att mejla till info@brunkebergsgarden.se
märkt ”förråd”. Lämna ditt namn, adress, lägenhetsnummer och
telefonnummer. Du kan även lämna din anmälan skriftligen i föreningens
brevlåda. De gamla förråden kommer att sägas upp.
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Plocka upp efter ditt husdjur
Vissa använder föreningens grönytor till att rasta sina djur på och plockar
inte efter sina djur. Föreningens gräsmattor är inte rastplatser och för allas
trivsel plocka efter ditt husdjur.
Undvik att blockera element
Varför? Om du har stora möbler eller tjocka gardiner framför elementen
hindras luft från att cirkulera fritt. Det gör att värmen från elementet inte
når ut i rummet ordentligt. Dessutom luras termostaten att tro att det är
varmare i rummet än vad det egentligen är. Håll fritt framför elementen
för en så effektiv uppvärmning som möjligt.
Att tänka på:
 Ställ inte stora möbler framför element.
 Även tjocka gardiner kan hindra luft från att cirkulera fritt.
 Det hjälper även att ta bort elementskydd.
 En bra grundregel är att ha en meter fritt framför alla element.
Sänk inomhustemperaturen någon grad
Varför? Uppvärmning står för över 50 procent av det svenska
genomsnittshusets energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen
bara någon grad kan göra stor skillnad i längden. Under vintern vill man
naturligtvis ha varmt hemma, men finns det något rum som inte används
så ofta? Känns det ofta för varmt i någon del av hemmet? Har du prövat
att sänka någon grad under natten?
Att tänka på:
 De flesta anser 18–23 °C vara en behaglig inomhustemperatur.
 Använd en extra filt under natten och sänk temperaturen ytterligare
någon grad.
 Ska hemmet stå tomt under en längre period kan temperaturen
sänkas till 15 °C.
 Det kan löna sig att sänka temperaturen i hemmet rejält och
använda ett flyttbart element i enskilda, mindre rum där det går att
stänga till.
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