Slagan-nytt nr 3 – september 2017
Rapport fr extrastämman
Stort tack till de medlemmar som engagerade sig och deltog vid röstningen om installation
av bergvärme i våra fastigheter den 14 september i Olivias lokaler.
Samtliga medlemmar ställde sig bakom styrelsens beslut, så kul! Projektet är nu påbörjat!
Miljöhuset
Var och en MÅSTE sortera sina sopor och platta till de kartonger som slängs. Detta är INTE
husvärdarnas uppgift.
Grovsopor lämnas på avsedd plats till vänster innanför garagegrinden eller om möjligt på en
Återvinnings-central.
Sköts inte detta kommer kostnaden för sophantering att öka.
Om du är osäker var och hur du ska slänga soporna be din husvärd om en genomgång.
Solceller
Solcellsanläggningen har i år hittills i år producerat 84 400 kWh vilket överträffar förväntade
80 000 kWh på ett år. När det gäller koldioxid har vi hjälp till med att sänka utsläppen med
60 ton.
Den totala översikten hur mycket pengar vi sparar med solcellsanläggningen kan vi först
överblicka när det gått ett kalenderår.
Bergvärme
Anläggningen består egentligen av tre olika delar. Ny elcentral med matning från elskåp
utanför 41:an för att driva kompressorerna utförs av Apptek AB och kommer att ske under
början och mitten av oktober.
Själva borrningen och slangdragning till borrhålen kommer att utföras av Finspångs
Brunnsborrning och utföras i huvudsak under november.
Kompressorer och rörarbeten kommer Månssons rör att sköta och det kommer att pågå
från slutet av oktober till mitten av december.
Andrahandsuthyrning
På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att eventuell andrahandsuthyrning
måste anmälas till styrelsen för godkännande.
Dörröppnare – ytterdörrarna
Vi påminner om att använda nyckeln i låset på ytterdörren mellan kl. 22 – 7.
Använd inte den automatiska dörröppnaren under denna tid.

Vår hemsida - Slagan.nu
Glöm inte att BRF Slagan har en egen 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. Besök den gärna! Saknar ni något ni tycker borde finnas med, hör av er
så uppdaterar vi den.
Adressen är: slagan.nu
Årsstämman
Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 16 november kl. 18.30 i Östra Eneby
församlingshem.
OBS! Kallelse kommer att skickas ut senast 14 dagar innan årsstämman.
Förtäring. Buffé med dryck serveras. Vi hoppas på ett stort deltagande för givande
överläggningar och trivsam gemenskap.
Höststädningen
Höststädningen kommer att utföras lördagen den 7 oktober kl. 10.00, se uppsatt anslag i
respektive hus. Som vanligt kommer vi att bjuda på kaffe och korv. Vi passar på att 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 handikapp, ålder och
annat som kan sätta käppar i hjulet. Alla är givetvis välkomna till den gemensamma
fikastunden.

// Styrelsen

