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Målet för den Nationella handlingsplanen för radon som
presenterades i mars 2018 är att minska befolkningens
totala exponering av radon. Riktvärdet för bostäder
har sänkts till 200 Bq/m3 (200 bequerel/kubikmeter luft)
Radon luktar inte, syns inte och smakar inte.
Enda sättet att upptäcka gasen är att mäta.
Nästan all mark innehåller radon.
Radonhalterna i inomhusluften varierar med årstiden.
Variationerna beror främst på förändringar i utomhustemperatur och vindförhållanden.
Halterna varierar också under dygnet, och från rum till
rum. Hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta det
vädras påverkar också radonhalten.
För att få pålitliga resultat vid radonmätningar måste
därför mätningarna pågå under lång tid, minst två
månader, och utföras under den kalla årstiden.

Vi utförde mätningar i ca 150 lägenheter under vintern
och resultatet visar på att vi på en del ställen behöver
öka ventilationen. Det kommer även denna vinter att bli
fortsatta mätningar för att hålla koll på nivåerna som
myndigheter föreskriver.

Se till att alltid ha spaltventilen öppen ovanför fönstret.
För bättre luftflöde och minskad radonhalt

Nu pågår ett arbete i område A (130-152) i vad som i slutändan ska ge
föreningen minskade värmekostnader.
På köpet kommer lägenheterna få en förbättrad ventilation som i
sin tur ska ge ett behagligare inomhusklimat och säkerställa att våra
lägenheter håller sig under riktvärden för radon i bostäder.
Enligt EU-direktiv ska energianvändningen minskas med minst 20%
på befintligt fastighetsbestånd i Europa, senast år 2020.
Vi räknar med en energibesparing på ca. 30-40%.
Så här ser det ut nu:
Friskluft tas in via spaltventiler i fönsterramarna eller via öppna
fönsterluckor. Frånluften tas ut genom ventiler i badrum och kök.
Värmen i detta system återvinns inte, utan går rakt ut via en
frånluftsfläkt. Det ”eldas för kråkorna”

Frånluften tas ut genom ventiler i
badrum och kök.

Frånluftsaggregat kommer nu att placeras på taket av våra fastigheter.
Den luft som ventileras ut kommer att tas om hand och passera genom
integrerade värmepumpar som tillverkar varmt vatten, som sedan
skickas tillbaka till värmesystemet. Allt arbete sker på tak, i källare,
utomhus eller utrymmen utanför lägenheterna.
Hela systemet planeras vara intrimmat i februari nästa år.
Vid intrimningen kommer en OVK att göras (obligatorisk ventilationskontroll ).
Eventuellt kan en del lägenheter behöva fler friskluftsventiler
inmonterade, men det är ett enkelt ingrepp.
En utvärdering görs av projektet och tanken är att gå vidare med
område B och C.
Investeringen görs med egna sparade medel och inga lån behövs.

Integrerade värmepumpar uppe på
taken ska spara energi

En förfrågan om odlingar inom området kom till
styrelsen ifjol. En enkät bland medlemmarna gjordes
och gensvaret blev att 3 områden med odling i
pallkragar har färdigställts. Vatten har dragits fram
och sedan har det varit upp till odlarna att använda
sina gröna fingrar. Flera positiva kommentarer har vi
fått höra. Det finns lådor till fler nästa säsong.
Du som är intresserad av odling, vill byta idéer eller
växter med varandra får gärna höra av dig till
Lena Lennestål på Västra Ringvägen 140
(lenalennestal@live.se) som kan agera som språkrör
medlemmar emellan.

Vårt avloppssystem består av ca 15 km rör.
Det är en av vår fastighets viktigaste delar.
Här får inget gå fel då läckage kan orsaka stora
kostnader och likaså enorma olägenheter för oss
boende. Vi har de senaste åren satsat resurser på
både kontroll, rengöring och renovering. Det har
varit en medveten underhållsåtgärd.
I sommar genomfördes en underhållsspolning med
högtryck i köksavlopp och toastammar.

Hur sköter du din sopsortering?
Alla boende ska sortera sitt avfall. Är du
osäker på hur det ska göras så finns
information på vår hemsida.

Du vet väl att det finns möjlighet för varje medlem
att själv ta fram uppgifter om sin bostadsrätt via
internet. Det görs på https://ekoni.realportal.nu
eller genom att följa länken på hemsidan:
Logga in i portalen. Inloggning och lösenord finns på
din hyresavi.
Att betala sin hyra via autogiro är ett smidigt och
säkert sätt. Via vår hemsida www.brffyren.com
under fliken dokument laddar du ner medgivande
till autogiro. Har du inte skrivare kan du även begära
att få en blankett från vårt fastighetskontor.

Behållarna för brännbart märker vi nu blir väldigt
fulla dagarna innan tömning. Våra studier visar på
att sorteringen inte är lika bra som tidigare.
Sortera mera!

Alla måste sortera sina sopor.

