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Arbetsdagen den 12 oktober
Strålande sol! Ett femtiotal flitiga och glada grannar mötte upp. Efter väl förrättat värv följde en mysig
grill- och kaffestund. Trevligt att några som av olika skäl inte kunde arbeta deltog i gemenskapen kring
grillen. Stort tack till alla! Ett extra stort tack till Siv, Kerstin och Ruth som skött våra rabatter under
växtsäsongen.
Com Hem
Förhandlingarna med Com Hem fortsätter. Vi undersöker även andra leverantörer för att förhoppningsvis
kunna pressa priset. Fortsättning följer.
Namnskyltar
Synpunkter har kommit från flera medlemmar på utförandet av de nya namnskyltarna på våra ytterdörrar.
Enligt vår fastighetsförvaltare är det Riksbyggens standard. De bokstäver vi hade förut tillverkas tyvärr
inte längre. Husvärdarna kommer att byta ut sprucket glas samt rengöra de solkiga.
Städning
Styrelsen har möte med städledningen var fjärde vecka. Klagomål har framförts vad gäller rengöring av
golvkanter och lister samt hörnen. Ännu har vi inte kunnat se någon förbättring. Våra påpekanden
fortsätter. Förhoppningsvis ger det resultat.
Årsstämma den 14 november
Årsstämman hölls i Riks-City. Efter det sedvanliga mötesförhandlingar, bjöds de 75 närvarande
medlemmarna på buffé med dryck. Nämnas bör att kostnaden inte blev högre än föregående år.
Avgående styrelseledamöterna Ewald Küla och Lars Carlberg avtackades med blommor. I samband med
stämman avgick också husvärden i 45:an Jan-Olof Andersson. Efterträdare är Rolf Vestbrant. Namn och
telefonlista på den nya styrelsen samt husvärdarna medföljer som bilaga. Ett varmt tack för ”Dagens Ros”
i NT uppmuntrade!
v.g.v.

Bauer – en metod att rena rör
Metoden innebär att kostnaden för varmvatten kan sänkas med ca 10 % - en besparing för vår del på ca 80100.000 kr /år. Den ska också innebära mindre problem med ventiler i element samt vattenstammar. En
offert från Bauer har begärts. Referenser håller på att kontaktas. Vi återkommer med mer information.
Aktiviteter
Boulen med efterföljande fika har lockat ett 10-tal spelare och en liten publik. En uppskattad stund av
granngemenskap. En fortsättning följer i vår.
Finns önskemål om inomhusaktiviteter under vintern? Ex.vis ”Öppet hus”, datorutbildning, bridge ? Idéer
tas tacksamt emot.
Tack
Ett tack till Lars Carlberg som under många år har skrivit Norrköpingshus nr 9-Nytt på ett informativt och
trevligt sätt. Vi avser att även i fortsättningen ge ut Norrköpingshusbladet fyra gånger per år.
Till sist

önskar Styrelsen

