Slagan-nytt nr 2 – juni 2017
ETT STORT TACK…
Till de medlemmar som engagerade sig och deltog på vår städdag den 22 april och såg till att
det blev rent och snyggt runt våra bostäder.
Avgiften 1 juli 2017 – 30 juni 2018
Styrelsen har beslutat att avgiften ska vara oförändrad under kommande budgetår.
Ingen avgiftshöjning under tiden: 1 juli 2017 – 30 juni 2018!
Solceller
Solpanelsanläggningen har i år producerat 40.000kWh vilket är hälften av förväntad
årsproduktion (80.000 kWh). Detta indikerar att vi kanske överträffar vårt mål! Vi har även
sålt en del el, men hur mycket vet vi inte ännu. Priset för köpt el och såld el är nästan det
samma så det är vår produktion som är viktig.
När det gäller miljöaspekten så har vi med våra solceller bidragit med att sänka
koldioxidutsläppen med 28,4 ton vilket motsvarar en bilresa på 15000 mil med en medelstor
bil!!
Förnyelsebar energi – Bergvärme
Då solcellsprojektet nu är avslutat och i full produktion med den verkningsgrad som vi
planerat går vi nu vidare med projekt bergvärme.
Vi har startat en förstudie tillsammans med tre intressanta aktörer på marknaden och vi
förväntar oss att få prisförslag under juni månad.
Om det blir aktuellt kallar vi till informationsmöte för att få era synpunkter.
Dörröppnare – ytterdörrarna
Vi påminner om att använda nyckeln i låset på ytterdörren mellan kl. 22 – 7.
Använd inte den automatiska dörröppnaren under denna tid.
Vattning och trädgårdsarbete
Husvärdarna tar tacksamt emot hjälp med vattning och enklare arbete i våra rabatter.
Hör av dig till din husvärd om du har möjlighet att hjälpa till.
Målning av golvet i motionsrummet
Motionsrummet och bastun är stängda 26 juni t o m 2 juli på grund av målning av
golvet i motionsrummet.

Vår hemsida - Slagan.nu
Vi vill påminna samtliga medlemmar att BRF Slagan har en hemsida. Våra anslagstavlor
används främst i syfte att informera dagsaktuell information samt påminnelser. All annan
information finns på hemsidan. Information som exempelvis vem man kontaktar för att
boka vår uthyrningslägenhet, vilka tider motionsrummet finns att tillgå m.m. Besök den
gärna! Saknar ni något ni tycker borde finnas med, hör av er så uppdaterar vi den.
Adressen är: slagan.nu
Datum och plats för årsstämman
Boka redan nu torsdagen den 16 november kl. 18.30.
Platsen blir Ö. Eneby församlingshem.
Expeditionen sommaren 2017
Expeditionen stängs den 27 juni och öppnar åter tisdagen den 1 augusti kl. 8.00.
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