Slagan-nytt nr 1 – April 2017
Vårstädning
Våren är här och det är dags att snygga upp i vår utomhusmiljö. Arbetsdagen är lördag 22 april kl. 10.00.
Vi träffas utanför respektive hus. Våra husvärdar kommer att vara på plats med listor till hands på lämpliga
arbetsuppgifter. Efter arbetspasset är det dags för den sedvanliga grill och fikastund dit alla hälsas
välkomna.
Miljöhuset
Det är allas ansvar att se till att soporna hamnar i rätt kärl! Pantade flaskor tas omhand av ansvarig
husvärd och pengarna går till inköp av nya växter. Övergripande ansvar för miljöhuset:
April: Claes Johansson

Maj: Lars Åbrodd

Juni: Kjell Larsson

Garagegrinden
Mycket viktigt att man har garagegrinden inom synhåll när man öppnar/stänger den. Detta för att undvika
att grinden är i rörelse medan någon annan åker ut/in.
Bastun och motionsrummet
Glädjande att fler och fler använder bastun! Vi vill påminna om att efter användning ska golvet,
glasdörrarna och bordet torkas. Städredskap finns! Motionsrummet är också väl utnyttjat. Där gäller
avtorkning av maskinerna. Golvet städas av vår städfirma var fjortonde dag. (ojämna veckor) För att
kunna hålla golvytan fräsch kommer golvet att målas under sommaren.
Obs! Ljuset släcks automatiskt kl. 21.30
Spolning av avlopp
Spolning av samtliga köksavlopp ska ske var femte år. Nu är det dags! Aktuellt datum kommer att sättas
upp på anslagstavlorna. Det är viktigt att de som ska utföra arbetet kan komma in i din lägenhet. Måste
återbesök ske svarar du själv för den kostnaden.

Sol-El
Solpanelsanläggningen är nu komplett och de sista detaljerna är ordnade.
Anläggningen togs i drift i december, men av naturliga skäl blev det inte många kWh (kilowattimmar) då.
När solen står högre och lyser längre produceras mer el. Den senaste veckan har vi till och med sålt lite el.
Vi förbrukar c:a 340.000 kWh på ett år totalt och vi förväntar oss att producera c:a 80.000 kWh. I bland
producerar vi mer än vad vi gör av med och detta överskott säljer vi (c:a 30.000 kWh).
Under december producerade vi 360 kWh, januari 750 kWh, februari 2000 kWh och mars 6000 kWh. När
det gäller miljön har vi bidragit med att minska koldioxidutsläppen med 6 ton!
Diagram över producerad el kommer att sättas upp månadsvis på anslagstavlorna.
Dörröppnare – ytterdörrarna
Använd nyckeln i låset på ytterdörrarna mellan 22-07!
Visa hänsyn till de som bor nära entrén och använd inte den automatiska dörröppnaren under denna tid.

Räddningstjänsten
För alla medlemmars säkerhet kommer Räddningstjänsten att undersöka säkerheten i våra lägenheter
och allmänna utrymmen. Anslag om när detta ska ske kommer att sättas upp på våra anslagstavlor.
Cykelgarage vid 41:an
Listan behöver uppdateras! Du som fortfarande har och använder en plats i cykelgaraget, lägg en lapp
med ditt namn och nummer på din plats i lådan vid entrén. OBS! Senast 22 /4 vill vi ha alla lappar. De cyklar
som står på någon plats och som ingen meddelat om kommer att flyttas ut.
Uthyrningslägenhet
Lägenheten bokas mellan 9.00-16.00 vardagar, hos Rolf och Anita Vestbrant tel 011-133042 eller mobil
0705-350445. Nyckel kan kvitteras, hämtas och lämnas efter överenskommelse. Lakan, örngott,
handdukar och hygienartiklar medtages. Hyran är 150 kr/dygn och uthyres mellan 12.00 och 12.00 dagen
därpå. Endast medlemmar i föreningen får hyra lägenheten och står som ansvarig för betalning, inredning
och städning.

Vi önskar alla medlemmar en underbar och skön vår
Styrelsen för BRF Slagan

