
	
 
 
 
 
God fortsättning till alla medlemmar! Vi hoppas ni alla haft en skön jul  
trots dessa pandemitider och ser fram emot ljusare tider och vår! 
	

• Information gällande prisutvecklingen på elektricitet 

Det har väl inte undgått någon att priser på el har ökat kraftigt den senaste tiden. Vi har 
precis varit tvungna att uppdatera kostnaden för den hushållsel vi alla använder till 2,30 
exkl moms per kWh. Vi försöker att hålla nere priset på el så mycket det går och håller 
just nu på att omförhandla våra elavtal till något som förhoppningsvis ska kunna sänka 
våra kostnader. Några tips för att sänka din elkostnad är att byta alla dina glödlampor till 
LED (IKEA har de absolut lägsta priserna), släck ljuset när du går hemifrån och i rum du 
inte befinner dig i. Även priserna för varmvatten har justerats till dagsaktuella nivåer. 

	

• Vänligen se upp med grus och att stöta emot hissdörrar med föremål då vi haft 
hissproblem. 

Vi har haft återkommande problem med våra Hissar.  

Vårt serviceföretag KONE har kommit fram till att stopp uppstår pga. grus i tröskeln (som 
man själv kan prova sopa bort innan man ringer för hisservice), samt att hissdörren är 
extra känslig för stötar från ex barnvagnar, rullstolar eller annat. Vi vill därför be er att 
vara extra försiktiga i dessa tider med våra hissar för att se om det kan leda till färre 
problem. Tack på förhand! 

 
• Vi har installerat vibrationsdämpare på torktumlarna som har låtit mycket, efter att ha fått 

påstötningar från er ang. ljudet. Efter installationen kan vi med glädje; efter mätningar konstatera 
att ljudet från torktumlarna har minskat med ca 14 decibel. 

	

• Julgransinsamling 2022 

I år kan du lämna din julgran på Solna Stads obemannade insamlingsplatser den 15 - 16 
januari. Alla granar som samlas in kommer att flisas sönder och därefter bli till fjärrvärme. I 
Huvudsta är platsen korsningen Armégatan/Krysshammarvägen. För mer info 
se: https://www.solna.se/boende--miljo/avfall-och-atervinning/atervinning-i-juletid 

	
Tillsammans med utskick av detta nyhetsbrev bifogas årsmötesprotokollet och underhållsplanen	

	
Vi	önskar	er	alla	en	god	fortsättning	och	en	bra	start	på	det	nya	året!	

Hälsningar Styrelsen! 
	
	 	

	

Informationsbrev	januari	2022	
	

	
info@vitkalen1.se	(snabbast)	eller	brevlådan	vid	tvättstugan.		

Kontakttelefon:	076	929	39	83	OBS!		
Felanmälan	görs	på:	fel@vitkalen1.se	eller	till	fastighetsskötare	Berndt	

Förlorad	bricka	anmäls	på:	bricka@vitkalen1.se	www.vitkalen1.se	
	


