Norrköpingshusnytt nr 2 – Juni 2014
Nu är Sommaren här!
Ett STORT och varmt tack
Till alla som deltog i vårstädningen och den trevliga samvaron kring grillen.
Efterlysning
Planteringen framför 41:an är i stort behov av någon, som är villig att ta ansvar för ogräsrensning då
Kerstin Haapaniemi p.g.a sjukdom inte längre kan åta sig detta. En liten ersättning utgår. Kontakta Birgitta
Larsson 073-1131905. Vi tackar Kerstin för hennes idoga och fina arbete med planteringen utanför 41:an.
Hissgolven i Rösgången 41 och 45
Golven som förstördes vid ovarsam städning är nu utbytta. Samhall stod för kostnaden.
Byte av städbolag
Den 1 juli sker ett byte av städbolag från Samhall till Östgöta Elitstäd AB. Orsaken är ett missnöje med
utförandet och kontakterna med Samhall. Vi får städningen för samma kostnad som förut. Dessutom
ingår mattor i våra entréer i detta pris. Bytes 1 gång per månad under sommartid samt var 14:e dag under
höst och vinter. Ansvarig för kontakten med städbolaget är Birgitta Larsson.
Com Hem
Styrelsen kommer att avhålla ett möte med medlemmarna angående vårt avtal med Com Hem i augusti
månad. En representant från Com Hem kommer också att delta på detta möte. Kallelse kommer. Har du
problem med telefoni, data eller TV, så ring ComHem tel 0775-17 17 20. Kontaktman är Håkan Heggblad.
Boulen
Boulen har startat. Varje tisdag kl 10.00. Nya som gamla deltagare är välkomna att prova på denna
franska nationalsport. Välkommen till boulebanan även som åskådare och delta på fikastunden
tillsammans.
v.g.v

Nya P-platser
Föreningen har iordningställt 11 nya p-platser utanför Olivias lokaler. Olivia har fyra av dessa, som ingår i
hyran. Dessutom har en p-plats i garaget iordningställts. Intresset har varit stort. I första hand gäller en Pplats per lägenhet. Birgitta Larsson är ansvarig för kölistan tel 011- 66502 alt mobil 073-1131905.
Takmålning
En entreprenör för målning av våra tak på Rösgången 37 och 45 har utsetts. Bröderna Perssons plåtslageri
vann den hårda kampen i konkurrens med 4 andra entreprenören. Bästa garantier på färg samt arbete
fällde avgörandet, då priserna var likartade. Arbetet beräknas utföras under Juli - Augusti.
Anmälan om olovlig åtgärd
Den anonyma anmälan som inkommit till kommunen från en av våra medlemmar är på väg att lösas. Vi
har gjort en brandskyddsbesiktning, vilket gav beskedet att vi måste sätta in olika brandlarm samt en
brandtrappa som reservutgång i vårt s.k. ”Pannrum”. Förhoppningsvis räcker dessa åtgärder.
Expeditionen
Fr.om. 24/6 fram till 5/8 håller vi expeditionen i pannrummet stängt. Övrig tid på året har vi öppet varje
tisdag mellan 08.00-09.00. Vid akuta problem ring husvärden eller någon i styrelsen.
Nytt budgetår
1 juli går vi in i ett nytt budgetår. Det innebär nya utmaningar för styrelse samt medlemmar. Styrelsens
målsättning är att få till så bra och kostnadseffektiva avtal som möjligt samt att skapa trivsel och
gemenskap för våra medlemmar.
Ett stort tack också till Ove och Christina Ström för idén om fuktslang samt nedgrävning av densamma vid
37:ans tujahäck. En billig och förhoppningsvis bra lösning för att rädda tujorna.
Nästa Norrköpingshusnytt utkommer i september.
Framtill dess önskar vi alla en VARM och SKÖN SOMMAR
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