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Medlemsblad Rö kepipan Oktöber 2021
 

Styrelseinformation 
Lars Jensen, ördfö rande 
Charlötte Antönius, kassö r 
Jöakim Lind, ledamöt 
Jöhn Bjö rkhem, ledamöt 
Lisa Bryer, ledamöt 
Nikölay Vinögradöv, ledamöt 
Jönas Ekman, sekreterare.  
Kenth Erikssön, suppleant 
Lars Ma nssön, Suppleant 
 

Ansvarsområden:  
 
Ansvarsömra den 

Avtal: Lars Jensen 

Böendeinförmatiön: Jönas 

Cömhem/Kabel-TV: Lars Jensen 

Ekönömi öch budget: Charlötte Antönius 

Kapitaltillskött: Charlötte Antönius 

Fö rsa kringar: Jöakim Lind, med stö d av Jöhn 

Gaspannör: Jöhn 

Underha llsfra gör: Lars, Lisa, Nikölay 

Hemsidan: Lars Jensen 

Köntrakt öch medlemsansö kningar: 

Lars Jensen 

Lekplatser öch utemiljö :  Nikölay, Charlötte, 

Lars Jensen 

Söprum öch cöntainer: Jöhn Bjö rkhem 

 

 
Ventiler under gaspanna. 
Det finns 2 avsta ngningsventiler fö r 
kallvatten under pannan. Dessa behö ver 
mötiöneras med ja mna mellanrum. Om inte 
sa  slutar de fungera.  
 
 
 

 
 

 
Vid problem med gaspannan 
Nu börjar kylan smyga sig på och vissa 

medlemmar har kontaktat styrelsen då de 

har kallt hemma.  

1. Värmesystemet är en (alt. två) 

seriekopplad slinga, vilket innebär att 

värmen kan hindras ifall slingan bryts, 

exempelvis vid felaktig koppling som 

gjorts vid badrumsrenovering. 

2. Det kan finnas luft i systemet, så glöm 

inte att lufta ur elementen. Det finns guider 

på nätet som berättar hur man gör.  

3. Systemet kan behöva vatten. Mätaren på 

gaspannan skall stå ungefär i mitten. Under 

gaspannan finns det ventiler som fyller på 

kärlet. Det finns en överfyllnadsventil, men 

ta det försiktigt vid påfyllning.  

4. Systemet har en givare på utsidan som 

reglerar temperaturen inomhus, detta gör 

att vid snabba temperaturfall kan det ta ett 

tag för huset att hänga med i 

temperatursvängarna. 

5. Det kan finnas andra anledningar att 

systemet inte fungerar, kontakta då 

styrelsen så hjälps vi åt att lösa problemet! 

 
Kapitaltillskott 
I februari/mars na sta a r a r det a terigen 
mö jligt att gö ra kapitaltillskött till 
fö reningen fö r att fa  en la gre ma nadsavgift. 
Har ni funderat pa  att gö ra tillskött eller har 
na gra fra gör ga r det bra att maila 
charlötte@rökepipan.se fö r mer 
införmatiön.  
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