Slagan-nytt nr 2- Juni 2015
Vi vill rikta Ett STORT och varmt tack
Till alla som deltog i vårstädningen den 25/4 och den trevliga samvaron med kaffe och korvgrillning.
Efterlysning
Planteringen framför 41:an är i stort behov av någon, som är villig att ta ansvar för att sköta rabatten där.
En liten ersättning utgår. Kontakta Birgitta Larsson 073-1131905.
Bastu och motionsrum Rösgången 41
Styrelsen beslutade att bastu och motionsrum ska byggas i ”Pannrummet” Rösgången 41. Arbetet
beräknas vara igång i augusti i år.
Hemsida samt mailadress
Har varit svårt att få igång detta, då uppdragsgivaren har haft fullt upp med annat. Första mötet hålls den
16/6-2015. Kan förhoppningsvis vara klart i september-oktober.
Nycklar och lås
Vi kommer under hösten att byta samtliga lås och nycklar i våra fastigheter. Datum och tid samt upplägg,
kommer att anslås på våra anslagstavlor. Styrelsen beslutade att uppdraget skall gå till BB Lås & Nycklar i
Norrköping som hade den attraktivaste offerten.
OVK samt besiktning lägenheter.
Dags för ventilationskontroll i våra fastigheter. Det ska ske vart 5:e år. Vi kommer att anlita ett företag till
detta och samtidigt kommer vi att besiktiga lägenheterna. Detta kommer också att utföras under hösten
2015. Anslag sätts upp på våra anslagstavlor i god tid innan.

Pergolan Rösgången 37
Dags för 37:an att få ordning på sin uteplats. Kommer att var klart i augusti månad. Sedan återstår 45:an
som görs i ordning nästa år.

Expeditionen i pannrummet
Kommer att vara stängt under veckorna 26 t.o.m vecka 31. Tag kontakt med husvärdarna om ni undrar
över något under denna period.
Pannrummet
Vi har nu alla byggnadslov klara och har installerat reservutgång samt brandvarnare i ”Pannrummet”
Rösgången 41. Vi kan nu utnyttja detta till bastu och motionsrum samt utbildningslokal.
Övernattningslägenhet
Styrelsen arbetar vidare med att försöka hitta en etta för detta ändamål.
Boulen
Varje tisdag kl 10.00, spelas det boulé vid banorna bakom Rösgången 45. Mycket trevlig samvaro och ta
med eget kaffe och dopp.
Tvättstugor samt Miljörum
Nya anslag har satts upp i dessa. Ta del av detta, så får vi en bättre trivsel. Samtidigt har vi också
kompletterat tvätt och torkrum med dammsugare som står till förfogande vid städningen.
Källartrappa utanför Rösgången 41
Trappan hade underminerats, då jordmassor försvunnit under den, vilket gjorde att det inte fanns något
material kvar så har denna iordningställts och asfalterats av Almroths-gruppen i Norrköping.
Asfaltering av Rösgången samt målning av plank i garaget
Nu har även Rösgången asfalterats av kommunen, samt planken i och utanför garaget målats, vilket
naturligtvis ökar boendetrivseln.
Budget och avgifter inför 2015-2016
Styrelsen har godkänt nästkommande års budget. Årets resultat visar på ett överskott, vilket gör att
nästa års avgifter ej behöver höjas och är därmed oförändrade.

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och avkopplande sommar.

