
 
 

Brf Hamnkaptenens styrelse har beslutat att införa        
VATTEN- OCH ENERGI INBESPARANDE ÅTGÄRDER      

i samtliga bostadsrätter. 
 
Styrelsen har beslutat att till en kostnad av ca 50 000 kronor + installation genom Riksbyggen införa 
vatten- och energibesparande åtgärder. Detta bekostas inom ramen för föreningens kostnadsbudget och 
således utan kostnad för dig/er som bostadsrättsinnehavare. I varje lägenhet sker installation av ett 
duschmunstycke med slang, en duschregulator, en strålsamlare för tvättställ och en strålsamlare med 
kulled för diskbänk. Utrustningen motsvarar ett värde av drygt 900 kronor per lägenhet. Målsättningen är 
att reducera vatten- och energiförbrukningen på befintliga tappställen, med upp till 60 % och samtidigt ge 
betydligt förbättrad vattenkomfort med konstant vattenflöde oavsett högt eller lågt vattentryck. 
Styrelsens ordförande har under en månads tid testat duschmunstycket etc. och kan konstatera att det 
blivit en märkbar förbättring av trycket och betydligt högre komfort när man duschar. 
 
Detta kommer att installeras av föreningen i varje lägenhet utan någon kostnad för dig/er: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alla delar enligt ovan passar befintlig utrustning i din/er lägenhet! 
 
Onsdag 29 september eller torsdag 30 september någon gång mellan kl 08.00 - 16.00 kommer 
Markus Vestin på Riksbyggen att göra installationen i din/er lägenhet.  
 
 
 
 
 
        Sätt X.  Jag/vi är inte hemma onsdag 29 september eller torsdag 30 september mellan  
kl 08.00 - 16.00, men tillåter att fastighetsskötare Markus Vestin får gå in i lägenheten och installera 
utrustningen enligt ovan. 
 

       Sätt X.  Jag/vi önskar inte att någon energiinbesparande utrustning installeras i min/vår 
lägenhet eftersom jag/vi redan åtgärdat detta. 
 
Lägenhet nr :  
 
Namn          :                                                                              Telefon:    
 
Underskrift  :  
 

LÄMNA DENNA LAPP I Sten Bylins BREVLÅDA I HUS A SENAST TORSDAG 23 SEPTEMBER, OM DU EJ ÄR HEMMA 
29:e ELLER 30:e SEPTEMBER.   

Duschmunstycke 
med slang 

Duschregulator Strålsamlare med 
kulled för diskbänk 

Strålsamlare för 
tvättställ i 
badrummet 

LÄMNA DENNA LAPP I Sten Bylins BREVLÅDA I HUS A SENAST 23 SEPTEMBER, OM DU EJ ÄR HEMMA 
29:e ELLER 30:e SEPTEMBER.  OM DU ÄR HEMMA ONSDAG 29 SEPTEMBER ELLER TORSDAG 30 SEPTEMBER 
BEHÖVER DU EJ LÄMNA IN DENNA LAPP! 

Klipp ur! 


