
  
         Slagan-nytt nr 1 – Mars 2015 

 

Vad har hänt? 

Efter ett mycket turbulent och arbetsamt slut på år 2014 och första kvartalet 2015, då vi fick våra 

medlemmars förtroende att gå ur Riksbyggen och bilda en egen bostadsrättsförening, ser vi nu fram 

emot att komma in i vanliga gängor igen. Styrelsen har jobbat fram, helt nya rutiner med hur vi ska arbeta 

med avtal, underhåll och stadgar. Samtidigt har det också krånglat med överföringen av vårt material från 

Riksbyggen till Agero AB, vilket gjorde att bl.a de första hyresavierna inte blev vad vi tänkt oss. Men nu 

ser vi framåt och hoppas på ett fortsatt framgångsrikt år 2015.  

Namnbyte Bostadsrättsföreningen 

Bolagsverket har godkänt vår bostadsrättsförening med namnet Slagan i Norrköping och med samma 

organisationsnummer som tidigare 725000-3683. 

Bastu och motionsrum Rösgången 37 

Kostnadsförslag på iordningställande av bastu och motionsrum har nu inkommit. Styrelsen kommer att gå 

igenom dessa och ta beslut i frågan vid nästa styrelsemöte. 

Hemsida samt mailadress 

Vi har tagit kontakt med Supportstugan som kommer att hjälpa oss igång med en egen hemsida och 

mailadress. Beräknas vara klar till sommaren. Samtidigt önskar vi också ha in alla medlemmars privata 

mailadresser. Vi återkommer till detta i nästa kvartalsblad. 

 Arbetsdag 

Våren är snart här. Då är det dags för vår gemensamma arbetsdag för att göra fint utomhus. Datum för 

detta är lördag den 25 april kl 10.00, då vi samlas framför respektive hus, där våra husvärdar fördelar 

arbetet. Vid 11-tiden tar vi lite korv och kaffe. Alla är hjärtligt välkomna. 

 

 



Sandupptagning 

Måndag den 30 mars kommer en maskin för att ta upp all sand på våra gårdsplaner, gångar och 

parkeringar. Tacksamt om ni kan städa och sopa ut sanden från era p-platser. 

Träd vid p-platser vid Olivia 

Som ni säkert har sett har vi börjat att beskära träden, varvid vi såg att ett par av dem var rötangripna. Vi 

har nu fått kommunens tillstånd att såga ned det ena och ansa det andra utöver de två som redan är 

gjorda. Vi ska också plantera ett nytt träd i närheten av det vi måste fälla. Trädfällningen och ansningen 

kommer att ske torsdag den 26/3 kl 10.00. Tacksamt om ni kan flytta de bilar som är parkerade där, den 

dagen. 

Rabatten vid Rösgången 45 

En ansvarig för rabatten sökes. Se anslag i trappuppgångarna. 

Säkerhetsdörrar till våra lägenheter 

Finns intresse för att byta din ytterdörr till en säkerhetsdörr? Pris c:a 10.000:- .  Kontakta då Christina 

Ström på telenr: 0708- 398209. Ju fler desto billigare? 

Nycklar och lås 

För att öka säkerheten i våra lägenheter och andra lokaler kommer vi under hösten att byta ut vårt 

låssystem. Offerter har begärts in från tre olika nyckelfirmor. 

Miljöhuset 

Ambitionen från alla våra medlemmar måste vara att hålla rent och snyggt i vårt miljörum samt att 

verkligen sortera allt överblivet material på rätt sätt. Tyvärr ser vi att det blivit en försämring vad avser 

detta, så för allas trivsel var noga med sorteringen. Fråga gärna husvärden om ni är osäker. 

 

 Vi får med detta önska alla våra medlemmar en Glad Påsk. 

Mvh Styrelsen 


