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Solceller 

Projektet om solceller på våra hustak pågår för fullt. Vi har nu fått in offerter från 3 olika bolag. Claes 

Bengtsson har här gjort ett enastående arbete, för att få fram bästa lösningen för vår del. Vi kommer 

också att göra ett studiebesök hos annan BRF för att se deras anläggning i Norrköping. Vi kommer också 

att ha ett informationsmöte fredag den 12 augusti kl 17.00 i Olivias lokaler för alla våra medlemmar. I 

början av september kommer vi sedan att ha en extrastämma för röstning om vi ska fullfölja projektet. 

Det är av stor vikt att alla medlemmar, då har fått rätt info om både kostnader och vinster samt vilka 

fördelar det innebär inför framtiden och ur miljö- kostnadsmässigt perspektiv.  

Augustifest 

Vi kommer att ha en augustifest i direkt samband med info-mötet den 12/8 vid 18-tiden. Inbjudan kommer i 

brevlådan. Boka in denna fredagseftermiddag redan nu. 

Uthyrningslägenhet  

Frågor har kommit angående vår uthyrningslägenhet under sommartid. Lägenheten bokas mellan 09.00-

16.00 vardagar, hos Lena Heggblad tel 0708- 301338 eller 011-3451085. Lena ordnar så att nyckel kan 

kvitteras, hämtas och lämnas efter överenskommelse oavsett om hon själv är anträffbar eller ej. Lakan, 

örngott, handdukar och hygienartiklar medtas. Hyran är 150:- / dygn och uthyres mellan  kl 12.00 och 12.00 

dagen därpå. Endast medlemmar i föreningen får hyra lägenheten och står som ansvarig för betalning, 

inredning och städning.   

 Ventilationskontroll 

Är nu helt klar. Saknas det någon brandvarnare i någon av våra lägenheter, så är det innehavaren som har 

ansvaret.  

Pergolan, Rösgången 45 

Är färdigt och klart. Det innebär att samtliga uteplatser nu är klara, så att våra medlemmar bara kan sätta 

sig ner och njuta. Ett STORT TACK till Aino och Claes Johansson samt Rolf Vestbrant som förverkligade 

Pergulan på Rösgången 45.  



Underhåll och målningsarbete  

Har utförts av Kjell Larsson i våra källartrappor, murar och dess räcken. Återstår lite målningsarbete vid 

garagen. Tack Kjell. 

Garage 

Planeras att tvätta av garagetak under september. En garageparkering finns ledig. Ta kontakt med 

Birgitta Larsson. Först till kvarn gäller. 

Plantering, Rösgången 37 

Gamla buskar samt stubbar har tagits bort närmast pergolan och garaget. Samtidigt har Claes J och Rolf V 

byggt en sarg vid våra tujor så att jorden ligger kvar i sluttningen. Jord kommer att läggas dit snarast samt 

nya buskar och tujor att planteras i höst. 

Expedition 

På Rösgången 37, lgh 93, som hålls öppen för våra medlemmar tisdagar mellan kl 08.00-09.00, är nu 

stängd fram till tisdag den 12/8 då den återigen öppnar. Vid problem under denna period var vänlig 

kontakta husvärden eller någon av styrelsemedlemmarna. 

Rinnande vatten på Rösgången 37 

Klagomål har inkommit på att vatten står och rinner flera timmar i streck från någon av 3:orna närmast 

hiss. Styrelsen vill gärna att ni som blir störda, hör av er till husvärden eller ordförande när det pågår, så vi 

snarast får utreda detta. 

Verksamhetsåret 2015-2016 

Sista styrelsemötet har hållits för verksamhetsåret 2015-2016. Resultatet ser bra ut och styrelsen har 

beslutat att avgifterna för nästkommande verksamhetsår ska vara oförändrade. Budgeten är godkänd. 

Skötsel av våra rabatter 

Styrelsen tackar Siv Jonsson, Kjell Larsson och Claes och Aino Johansson för deras enorma arbete att hålla 

våra planteringar i så ypperligt skick. Enormt viktigt för trivseln i våra fastigheter. Tack. 

Vi vill också passa på att önska alla våra medlemmar en 

underbar och skön sommar. 

Mvh Styrelsen för BRF Slagan 


