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Vattenutkastare 
Glöm inte att skruva av eventuella 

slanganslutningar och dylikt från era 

vattenutkastare utomhus. Annars finns stor 

risk att de fryser sönder med vattenskador 

som följd. 

Höstens städdag  
Höstens städdag blir den 22/10 med samling 

klockan 10 utanför expeditionen. Städdagen 

avslutas som vanligt med gemensam grillning 

vid kvarterslokalen. Då det är dags att byta 

reglarna, på vilka brevlådorna sitter 

monterade, så måste alla boenden låsa upp 

sina brevlådor så att det går att montera bort 

dom vid bytet av regel. 

Radonmätning 
Under hösten kommer föreningen att 

genomföra sedvanlig radonmätning. 

Energipriser  
Som alla säkert känner till så 

skenar elpriserna i Sverige och Europa. I 

samband med detta har många har uttryckt 

oro för hur föreningen kommer att drabbas till 

följd av detta och vad vi kommer att göra för 

att lindra effekten av det. Vi i styrelsen har 

gått igenom de åtgärder vi kan vidta och 

många av åtgärderna har vi redan genomfört. 

Exempelvis byte till LED-ljuskällor i armaturer, 

byte av termostater på föreningens radiatorer 

m.m. Vi kommer att sänka temperaturen i 

garagelängorna för att spara dyrbara kWh och 

även sänka framledningstemperaturen till 

radiatorerna och maxtemperaturen på 

varmvattnet i bostäderna. 

  

Något som alla boenden kan göra för att bidra 

till minskade kostnader för föreningen är att 

spara på varmvattnet och försöka att förbruka 

mindre. Minska användandet av 

motorvärmarstolpar, torktumlare i tvättstugan 

och bastun.  

 

I enlighet med krisberedskapsveckan som 

råder just nu i landet, så rekommenderar vi 

även att alla boenden ser över sin 

hemberedskap. För att läsa mer om vad ni kan 

göra för att öka beredskapen så gå in på: 

https://www.msb.se/sv/rad-till-

privatpersoner/forbered-dig-for-kris/ 

Fågelmat  
När vintern och kylan snart kommer är det 

många som tycker det är trevligt att mata 

fåglar. Tänk då på att undvika att mata 

fåglarna intill husen. Fågelmaten drar till sig 

andra skadedjur som t.ex. möss som sedan 

letar sig vidare in i husen. Häng hellre ut lite 

godsaker i skogen.  

Frånluftfläkten  
Glöm inte att ställa fläkten i vinterläge nu när 

höstkylan kommer. Reglaget bredvid centralen 

ska ställas i läge 1.  

Föreningens hemsida  
Som vanligt vill vi påminna om föreningens 

hemsida. På www.timotejen.se finns mycket 

nyttig information för såväl nyinflyttade som 

de som bott här länge. 

Skadegörelse på bilar 
Har några blivit utsatta för, Därför råder vi alla 

att använda garaget till sin bil i första hand. 

 

 

 

Trevlig höst önskar styrelsen! 


