Ståndskallets Samfällighetsförening
Informationsblad 9-2018

22 juni
PG Nilsson

Styrelsen tillönskar alla en riktigt
Glad midsommar!
Varmvattensystemet
Det har ju sedan tidernas begynnelse varit problem med varmvattnets temperatur i de sista husen i slingorna. För att inte de dessa ska behöva tömma hela systemet innan de får varmvatten så var systemet
försett med en VVC-pump som pumpar runt varmvattnet. För att detta ska fungera krävs att det finns
returledningar med justerventiler från de sista husen men också från de hus som ligger långt från kulvertarna. Kraftringen har nu bestämt sig för att försöka lösa problemet så att alla får korrekt temperatur på
varmvattnet
VVC-pumpen är nu ersatt med tre pumpar (en för vardera slingan) i försök att bättre kunna reglera flödena. Detta har dock visat sig inte räcka. De returledningar som ligger tidigt i systemet dominerar och
gör att flödet i slutändan trots returledningen blir för litet. Kraftringen vill nu byta alla returventiler till
ventiler som är tydligt justerbara och där flödet kan mätas. Därigenom kan systemet balanseras.
Returledningar finns som sagt endast i vissa fastigheter: De som berörs är adr 2, 4, 5, 6, 11, 13, 25, 30,
33, 46, 49, 51, 56, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 77, 87, 107.
Arbetet med att byta ventilerna beräknas ske efter semestern och kommer bekostas av samfälligheten
gemensamt. Tyvärr kommer det dock innebära en del olägenheter för er som ska ha hantverkare i huset.
Det kommer också innebära temporära störningar i varmvattenförsörjningen.
Information kommer skickas ut fortlöpande. Har du frågor så ring PG.

Jubileum 1 september
I år är det 40 år sedan de sista husen blev inflyttningsklara i kvarteret Ståndskallet och
Ståndskallets Samfällighetsförening startades.
Det hade vi tänkt fira med lite festligheter i området lördag den 1 september. Programmet är inte
fastställt men torde omfatta lite familjeaktiviteter
under eftermiddagen följt av förtäring av medhavd mat. Grillar ska finnas laddade och om planerna går i lås ska det finnas lite underhållning
också.

Laddning av elbilar
Arbetsgruppen som jobbar med förutsättningarna för elbilsladdning i området har utarbetat en
enkät för att få underlag för det fortsatta arbetet.
Hur ser intresset ut och vilket tidsperspektiv är
aktuellt. Enkäten kommer liksom jubileumsenkäten att skickas ut via mail.

Inom kort kommer vi skicka ut en enkät via mail
med hjälp av Googles verktyg för att få en uppfattning om intresset för att deltaga.
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