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Service-/Felanmälan
 - vänta inte till det blir akut!
Gör din felanmälan via formulär Service-/Felanmälan 
på www.barkehus.se eller till kommunväxeln på tfn: 
0240 - 66 01 13, vardagar 07.30-12.00, 13.00-16.15.

Kom ihåg att uppge: 
namn - adress - telefonnummer - lägenhetsnummer -  
ärende, samt om huvudnyckel får användas vid besöket.

Fel som kräver omedelbara åtgärder övrig tid, ring 
SECURITAS bevakning AB på tfn. 010 - 470 57 43.

 

♥

JURYN ENADES OM EN VINNARE MEN  
DELAR  OCKSÅ UT ETT ANDRAPRIS
Motivering för det vinnande bidraget: 
Karin har nyttjat de goda förutsättningarna på 
sin uteplats för att skapa en blomstrande oas till 
fröjd för sig själv, grannar och förbipasserande
Motivering för andraplaceringen:  
Annika har skapat en inbjudande och mysig 
helhet på sin balkong med blomster, möbler och 
prydnader
Pristagarna har uppvaktats och erhållit vinst i 
form av presentkort. 
Stort tack till alla deltagare för inskickade bidrag  
i Blomstertävlingen!

Bärkehus och Hyresgästföreningen
 

Tack till alla duktiga 
ungdomar som har  
jobbat hos oss i sommar
Under sommaren har vi haft ferie-
arbetare under åtta veckor. Totalt 
är det 22 st skolungdomar som 
hjälpt till med yttre och inre fastig-
hetsskötsel samt lokalvård. 
De har jobbat med bland annat 
städning och fönsterputs, målning, 
inoljning samt ogräsrensning, 
plantering och skräpplockning i 
hela kommunen. 
BRA JOBBAT!!

Vattenläckage! 
Vattenläckage! 

Avloppsstopp!
Avloppsstopp!

Elfel!Elfel!

AKUTA FEL?
AKUTA FEL?

Blomstertävlingen 2022!

Annikas fina balkong

Karins härliga uteplats



Satsning på inomhusklimat 
i bostäder och gemensamma 
utrymmen minskar el- och 
fjärrvärmeförbrukningen
Genom fukt- och temperaturmätare 
som placerats ut kan vi upptäcka 
och korrigera obalanser och fel i 
fastigheterna. Mätarna finns hittills 
bl.a på Moga, Malmgatan 17- 24, 
Vasagatan 22-26 och Ljusåsen.

Ny styrutrustning för värme 
Verktyget larmar och gör att vi kan 
reagera snabbt vid avvikelser och 
problem kopplat till värmesystemet. 
Det nya verktyget kontrollerar kli-
matet i fastigheterna på bland annat 
Moga, Malmgatan 17- 24, Malmen 
och Hovslagaregatan 28 och 30

HÅLLBARHETHÅLLBARHET ☘☘

Kontakt Bärkehus 
0240 - 66 88 00, barkehus@smedjebacken.se 
Gunnarsvägen 7, 777 34 Smedjebacken 

Gilla oss gärna 
på Facebook! 

Där får du tips, 
nyheter och 

information om aktuella händelser.   
https://www.facebook.com/Barkehus

Bärkehus nyhetsbrev 
 0240-66 88 05, info@barkehus.se

En ögonblicksbild av en 
fastighet som visar  
temperaturskillnader i dess 
olika delar.

Städning i gemensamma utrymmen 
- vad är det som gäller?
Upplever du att det är smutsigt i källargångar 
och på vinden? En enkel tumregel är att om 
du skräpar ner så städar du själv upp, snarast 
möjligt. 

Våra fastighetsskötare ska se över och städa (sopa) 
källargångar och vindar ca 1 gång i månaden. Om det 
exempelvis är många felanmälningar eller annat som är 
viktigare så prioriteras källarstädningen bort. 
Om det är mycket smutsigt, oframkomligt eller liknande 
så kan du göra en felanmälan så kommer städningen att 
prioriteras upp.

🔌

Att minska energianvändningen 
kan vara ganska enkelt. Många 
bäckar små kan göra stor 
skillnad för alla!
Under vintermånaderna kan elpriserna bli 
skyhöga samtidigt som det varnas för att vi även kan 
få effektbrist - när behovet av el i ett område är större 
än den mängd el som kan produceras för stunden.
Se över dina vanor och börja bidra till minskad 
energiförbrukning redan nu. Ingen kan göra allt men 
alla kan göra något - det är sedan gammalt!

Tips på energismarta vanor i vardagen:
• Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar 

energianvändningen med 5 procent.  
• Möblera smart - ställ inte möbler i vägen för 

elementen och termostaterna.
• Släck lampor i rum du inte är i och byt till LED-

lampor. En LED-lampa använder fyra till fem gånger 
mindre energi än en halogenlampa och håller längre.

• Diska i diskmaskin om du har och om du måste spola 
av disken före - använd kallvatten.

• Ha alltid kastrullocket på när du ska koka upp något.
• Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre 

temperatur än nödvändigt. 
• Stäng av handukstorken (om du har en sådan) när du 

inte behöver den.
• Välj gärna torkrummet i stället för att använda 

torktumlaren. Torktumlaren använder hela två till tre 
gånger mer energi än tvättmaskinen.

• Om du behöver vädra: öppna mycket och vädra 
snabbt, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng 
av termostaterna på elementen under tiden.

• Skippa standby – stäng av apparaterna helt när du inte 
använder dem. 

• Dra ur laddare från eluttaget när de inte används.
• Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader 

Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen. Då får 
du både bra matförvaring och låg energianvändning.

• Frosta ur frysen om det bildats is. Isen ökar 
energianvändningen och ger sämre matförvaring. 
Torka baksidan av kylen och frysen så att kondensorn 
är dammfri. Dammet ökar elförbrukningen.

• Duscha kortare tid – halverar du din duschtid så 
halverar du också energi- och vattenförbrukningen. 

Klipp ut och sätt upp hemma


