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Information avseende byte av Ventillationssystem
Se baksidan
Avläsning av din vattenmätare
För att vi ska kunna göra en avstämning gällande hur mycket vatten du förbrukat under de senaste 12-månaderna
måste du läsa av din vattenmätare senast den 24 augusti.
Du fyller i uppgifterna i rutan nedan och lämnar talongen till din gårdsrepresentant senast den 24 augusti. Vem
som är din gårdsrepresentant ser du i rutan överst till höger. Gårdsrepresentanten samlar in talongerna och lämnar
dessa till Ordföranden senast den 26 augusti. Därefter kommer vår kassör att lägga inbetalningskort i era
respektive brevlådor gällande vilket belopp du ska betala för årets vattenförbrukning.
Avräkning skrer mot det förskott du inbetalat under året avseende vatten.

Min vattenmätare
Mätarens ställning är: (alla siffror utom dom vid visarna)
Namn:
……………………….........................................
Adress:
……………………….........................................
E-postadress samt telefonnummer du kan nås på (Gärna mobilnummer):
Tfn: ……………………. E-postadress: ……………………………….

Information avseende byte av ventillationssystem
Glädjande var det över 20 fastigheter som var intresserade av att byta ut
Ventillationssystemet. Vi har nu lyckats förhandla ned priset för Heru 100
inklusisve arbete och bortforsling av det gamla till 37 000 kr inkl moms och
efter ROT-avdrag
Cronestads Bygg som är den firma vi engagerat för detta arbete har fått en
lista över de fastigheter och kontaktnummer som visat sig intresserade. Dom
kommer kontakta respektive fastighetsägare med början i September. Detta
för att diskutera individuella önskemål som kan variera beroende på vilken
typ av köksfäkt man har i dagsläget. Generellt kan vi dock säga att all expertis
avråder på det bestämdaste att låta luften från köksfläkten gå in I det nya
ventillationssytemet. Därför rekommenderas att firman delar på röret på
vinden och att man drar upp ett rör från sytemet som går ut genom taket via
en separat ventillationshuv. Kostnaden för detta ingår inte i de 37 000 kr utan
tillkommer för material och löpande timkostnad. En uppskattning mellan
tummen och pekfingret för denna kostnad inkl arbete och material hamnar på
på mellan 3-5 000 kr.
Tar man denna lösning kan man utan problem använda sig av befintlig
köksfläkt om man har en vanlig enkel köksfäkt eller en Alliancefläkt. Även en
befintlig kolfilterfläkt kommer fungera med denna lösning men man behöver i
så fall inte köpa nya nya kolfilter fortsättningsvis. Om det är några fastigheter
som har kvar den ursprungliga fläkten utan separat inbyggd motor behöver
man även byta köksfläkten. En del av er kanske ändå vill passa på att byta
köksfläkt ändå och då finns det ju en uppsjö på marknaden av fläktar som
passar utmärkt.
Eftersom det varierar enormt mellan hur olika fastigheter har löst sin
ventilation och köksfläkt idag kan vi inte ge några rekommendationer utan
hänvisar er till att ta en diskussion med Cronestads Bygg när dom kontaktar
er.
Om det någon som som är intresserad och som inte anmält sitt intresse hör av
er till mig senast inom 14 dagar.
Ralph Arnestig

