Slagan-nytt nr 3 – September 2016
Solceller
Projektet pågår för fullt. Efter vårt informationsmöte fredag den 12 aug samt extrastämman onsdag den 7
september, då samtliga röstande medlemmar (71 st) gav styrelsen sitt Ja att fortsätta och genomföra
installationen av solceller på våra tak så är styrelsens ambition att solcellerna ska vara installerade och
produktionen vara igång innan årets slut. Ränndalen på taket i 41:an måste dock åtgärdas först.
Bygglovsansökan till kommunen håller på att färdigställas samt vissa justeringar i vår bidragsansökan
måste göras innan montering sker. Det företag som fick vårt uppdrag heter PPAM och Claes Bengtsson
och företaget ser nu till att vi får bästa effektivitet på vår anläggning innan montage sker. Vid frågor tag
gärna kontakt med Claes B eller någon i styrelsen, så ska vi försöka besvara era frågor.
Augustifest
Mycket lyckad höstfest med mat och medhavd dryck samt tipspromenad. Tyvärr blev det ju regn så vi
slapp promenera, men det gick ju bra att svara på frågorna ändå. Ett 70-tal medlemmar var med och
spred glädje under kvällen. Många tyckte att det här måste vi göra om.
Uthyrningslägenhet
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. 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.
Garage
En garageparkering finns ledig. Ta kontakt med Birgitta Larsson. Den kan även uthyras tillfälligt om någon
medlem vill ha ännu en plats för sin ”andrabil”.
Höststädning
Kommer att utföras lördag den 8 oktober kl 10.00. Som vanligt kommer vi att bjuda på kaffe och korv. Här
vill vi också påminna om att det är av gemensamt intresse att våra medlemmar deltar dessa dagar, så att
vi både kan lära känna varandra samt att vi på så sätt kan hålla kostnaderna nere. Vi är tacksamma om så

många som möjligt deltar i arbetet, men vi har full förståelse för att handikapp, ålder och annat kan sätta
käppar i hjulet. Alla är välkomna till den gemensamma fikastunden
Rinnande vatten på Rösgången 37
Tyvärr kvarstår problemet. Vi kommer nu att utföra mätningar på dessa stammar för att komma till rätta
med problemet. Styrelsen vill gärna att ni som blir störda, hör av er till husvärden eller ordförande när det
pågår.
Årsstämma
Årsstämman för verksamhetsåret 2015-2016 kommer att avhållas i Riks-Citys lokaler onsdag den 23/11 kl
18.00. Kallelse samt sedvanliga handlingar kommer att läggas i era brevlådor 14 dagar innan mötet.
Kvällen avslutas med mat och dryck.
Skötsel av rabatten i 37:an
Siv Jonsson vill nu bli entledigad från sitt uppdrag som ansvarig för blomsterrabatten utanför 37:an. Finns
det någon frivillig som vill åta sig detta? Anmäl er till Lennart Stenberg.
Skötsel och underhållsplan
Styrelsen håller som bäst på med arbetet om framtida underhållsplan. Vi tar tacksamt emot idéer och
förslag från våra medlemmar, så hör av er.
Bastu och motionsrum
Då duschen i bastun inte fungerat som förväntat, så kommer vi att under en vecka att stänga den och
bygga om den. Anslag kommer att sättas upp vid bokningslistan och de dagarna kommer duschen att
vara avstängd. Både Bastun och motionsrummet kan dock användas men vi får duscha hemma.
Lokal
Styrelsen har på förslag från medlem börjat utreda om vi ska iordningställa ett hobbyrum i någon av våra
fastigheter. Meningen är då att man kan ta med sig någon pryl som behöver en renovering eller
uppsnyggning och nyttja lokalen. Verktyg får dock medlemmen hålla sig med.
Garage
Styrelsen har fått in förslag på fjärrstyrd grind-öppnare vid vårt garage. En enkät kommer att gå ut till de
berörda som har en P-plats i garaget med en förfrågan om intresse finns för förslaget.
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