Slagan-nytt nr 3- September 2015
Höststädning
Kommer att utföras lördag den 3 oktober från kl 10.00. Samtliga medlemmar är välkomna.
Bastu och motionsrum Rösgången 41
Arbetet pågår för fullt. Beräknas kunna tas i bruk i mitten av oktober. Meningen är att man bokar en tid
som passar och då har man både bastu samt motionsrum samtidigt. Vi återkommer om detta med anslag
på våra tavlor.
Hemsida samt mailadress
Äntligen är vår egen version av hemsida vid namn Slagan.nu klar. Googla på detta eller BRF Slagan i
Norrköping. Vår mailadress är slagan@slagan.nu. Gå in och titta och kom med synpunkter.
Nycklar och lås
Utbyte av samtliga lås kommer att utföras under vecka 45. Anslag om hur vi kommer att utföra detta
sätts upp på våra anslagstavlor.
Ventilationskontroll samt besiktning lägenheter.
Kommer att utföras vecka 45 den 3 t.o.m 5 november. Anslag om hur vi kommer att utföra detta sätts
upp på våra anslagstavlor.

Pergolan Rösgången 37
Är nu klar. Vi tackar Claes och Aino Johansson samt Lars Åbrodd och övriga inblandade för deras arbete.
Övernattningslägenhet
Vi har nu inköpt en lägenhet på Rösgången 37 på 1:a våningen. Beräknas tas i bruk vid årsskiftet för
uthyrning till vänner och bekanta. Vi återkommer med mer om hur detta ska fungera.

Årsstämma
Årsstämman kommer som vanligt att avhållas i Riks-Citys lokaler på Norralundsgatan. Datum för detta är
tisdag den 10 november. Kallelse kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i god tid.
Administration
Vi har förlängt avtalet med Agero AB i tre år, då vi tycker de skött sig bra efter en del strul i början.
Nödbelysningar
Då vi upptäckt att våra fastigheter helt saknar nödbelysningar i våra hissar samt trappuppgångar vid
strömavbrott, så har styrelsen tagit beslut på att inköpa och sätta upp dessa så fort som möjligt.
Rabatter
Vi tackar Siv Jonsson, Claes och Aino Johansson samt Kjell Larsson för deras idoga arbete med våra
växter. Tack också till alla som hjälpt till att hålla ogräset borta.
Hissar
Vi har nu bytt ut alla kontaktorer och styrenheter i hissen på Rösgången 37, då den vid ett par tillfällen
inte fungerat. Vi ber om överseende för att hissen inte kunde tas i bruk denna dag den 23/9. Vi kommer
även att göra en översyn på övriga hissar i våra fastigheter och lägga in detta i vår handlingsplan.
Cyklar
Vi har många cyklar i källare, cykelställ och cykelgarage. En del är trasiga och en del har säkert glömts vid
flyttningar etc. Vi vill nu att ni märker upp era cyklar med namn och adress. Efter den 1 december gör vi
en inventering och de cyklar som saknar detta, kör vi till returpunkten.

Styrelsen önskar alla en härlig höst och avslutning på 2015.

