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2. Emmy Sandell, Östersund.

1. Olivia Franzon, Ås.

7. Andrea von Walden, Östersund.

6. Elin Steffensen, Tandsbyn.

5. Jonna Gunnarsson, Torvalla.

4. Emma Engman, Östersund.

3. Clara Lindgren, Brunflo.

Informationsmöte
+

Jämtlands Lucia
11 dec kl 18.00

Mötet börjar med lussekatter, pepparkakor, glögg, kaffe och läsk samtidigt som vi får 

besök av Jämtlands Lucia. Därefter kommer styrelsen informera om vad som hänt un-

der våren, sommaren och hösten och vad som är på gång inför nästa år.

Välkommen!



Stormhattens hemsida
Vy Grafisk Design har tillsammans med Bosse Berglund uppgraderat vår hemsi-
da. Nu är den färdig och reslutatet kan du se på www.stormhatten.se
Mycket bra jobbat tycker vi i styrelsen!

Skadedjursförsäkring
Föreningen har försäkring för skadedjurssanering. Har du problem så kontakta 
Nomor 0771-122 300.

Kablar i motovärmarstolparna...
...är inte tillåtet om den inte är ansluten till bilen. Dra alltså ut kabeln när den 
inte används.

Ställa klockan i motorvärmarstolpen
Om klockan av någon anledning går fel kan du väldigt enkelt ställa den själv. På 
de flesta stolparna håller du inne + och - samtidigt i några sekunder tills tiden 
blinkar. Då kan du stega uppåt eller nedåt med + eller - till rätt tid. Klart!

När styrelsen vill informera om något...
...så känner du igen det genom att föreningens logo är med och oftast i färg.
Här visar vi hur det ska och inte ska se ut.
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Bostadsrä�sföreningen

Värmeväxlare installation

Bakom träningslokalen i höghuset in-

stalleras just nu en ny värmeväxlare. 

Den gamla har passerat sin livslängd 

och har dålig verkningsgrad (dyr 

uppvärmningskostnad). Det kommer 

medföra en del avbrott dagtid i leve-

rans av varmvatten till lägenheterna. 

Frånluftsvärmeväxlare 

i höghuset

Styrelsen har ändrat sitt tidigare be-

slut om att installera en ny frånlufts-

fläkt i höghuset till att istället instal-

lera en frånluftsvärmeväxlare. Det 

innebär att istället för att blåsa ut 

den uppvärmda luften på taket kom-

mer den varma luften återvinnas och 

återföras till värmeväxlaren i källaren. 

Kostnaden för fjärrvärme kommer 

sjunka rejält. Beräknad installation 

om ca 10-12 veckor.

Hobbyrummet

I D-huset finns ett hobbyrum med di-

verse maskiner man får låna helt gra-

tis. Villkoret är att man städar efter 

sig och återställer allting. Spraymål-

ning i hobbyrummet är inte tillåtet 

då lukten sprider sig till lägenheter-

na. Snart kommer det finnas nya bok-

ningslistor för den som vill boka.

Basketkorgen

Basketkorgen är uppsatt. På prov. 

Förhoppningen är att den inte längre 

kommer användas efter kl 22 för att 

inte störa. Tanken är att stolpen ska få 

ett klistermärke som uppmanar till spel 

före kl 22. Ett nytt nät till korgen är be-

ställt.

Lekstugan

Vi kommer i veckan byta lås på lek-

stugan vilket innebär att nyckeln till 

lägenheten används för att låsa upp 

lekstugan. Tänk på att vara noga med 

att låsa lekstugan så den inte förstörs.

Lekplatsen 

Stormhatten vill vara en attraktiv plats 

att bo på för barnfamiljer och den gam-

la klätterställningen är i dåligt skick. 

Därför kommer lekplatsen göras om 

under sommaren. Gungorna ska frä-

schas upp och ny klätterställning inför-

skaffas. Samtidigt kommer sandlådan 

bytas och övrig yta med sand kommer 

luckras upp och fyllas med ny sand.
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