
  
         Slagan-nytt nr 4 – December 2015 

 

 

Höststädning 

Ett stort TACK till de som deltog på den gemensamma städdagen lördag den 3 oktober då buskar och 

rabatter iordningsställdes inför vintern. Vid 11-tiden var det kaffepaus med korvgrillning. Ett 40- tal 

medlemmar deltog. 

Årsstämma 2015 

Årsstämman gick av stapeln på Riks-City torsdag den 10 november. Ett åttiotal medlemmar hade anmält 

sig, vilket får anses vara mycket bra. Årsstämmans dagordning följdes. Motionen om framtida rökförbud i 

våra fastigheter röstades igenom med majoritet, samt motionen om ändring av stadgarna röstades 

igenom enhälligt. Dessa beslut innebar att motionerna gick vidare för omröstning på en extrastämma. Får 

också hälsa Claes Bengtsson revisor, Anna Pilipovic suppleant och Jan Nylin suppleant, välkomna i 

styrelsen. Efter mötet intogs den härliga buffén med dryck och festlig stämning. Styrelsen vill tacka alla 

som visade intresse och deltog. 

Extrastämma 2015 

Extrastämman genomfördes tisdag den 24/11 i Olivias lokaler Rösgången 41. Sextiosju  röstberättigade  

medlemmar inkl fullmakter anmäldes. Mötet inleddes med sedvanliga mötesförhandlingar enligt kallelse. 

Motionen om ändrade stadgar röstades igenom enhälligt, medan motionen om framtida rökförbud i våra 

fastigheter gav röstresultatet 46 ja mot 19 nej, och 2 nedlagda röster, vilket innebär att med 2/3 majoritet 

så röstades motionen igenom. Beslutet innebär att nyinflyttade medlemmar fr.o.m 2016-01-01 avkrävs 

löfte om att vara rökfria i våra fastigheter. 

Bastu- Motionsrum 

Är nu iordningställt. Motionsrummet kan användas fritt alla dagar mellan 08.00- 21.00. Bastun tidbokas 

alla dagar mellan 08.00-21.00 i almanackan som finns i närhet av bastun. Max 2 tim/ gång. OBS!! Hjälp till 

att hålla rent och snyggt i lokalerna. Städa efter att ni använt redskap och bastu. STÄD-utrustning finns. 

OBS !!  Glöm ej att stänga av bastun efter användande. !!! 



 

 

Belysning 

Samtliga armaturer i våra trapphus har bytts ut, och nödbelysning har satts upp. Styrelsen har också 

beslutat att byta armaturer i källare och vindsförråd. Detta p.g.a att de armaturer som idag finns är slitna 

och otidsenliga, samt att reservdelar saknas. Alla armaturer kommer att vara av energisnål LED-modell 

med rörelsefunktion (Vi slipper knappar och glömma att släcka) och i vissa fall med inbyggd nödbelysning. 

Som ni redan sett har vi fått mycket ljusare och trevligare i trappuppgångarna samt blivit energisnålare i 

vår förening, vilket i framtiden gör att vi sparar kostnader. 

Nycklar och lås 

Samtliga låscylindrar är nu utbytta och alla nycklar är utkvitterade. Vid önskemål om flera nycklar så 

kontakta vår nyckelansvarige Birgitta Larsson tel 0761-131905. De gamla nycklarna behövs inte mer, dock 

måste ni behålla nyckeln till 7-tillhållarlåsen. Jourtelefon till Nyckelkedjan 010-16 36 792. 

Uthyrningslägenhet 

Är nu klar för uthyrning. Priset kommer att vara 150:- / dygn och uthyres mellan  kl 12.00 och 12.00 dagen 

därpå. Medlemmar i föreningen får hyra denna och står som ansvarig för betalning, inredning och 

städning.  Lägenheten bokas mellan 09.00-16.00 vardagar, hos Lena Heggblad tel 0708- 301339 eller      

011-3451085. Nyckel kvitteras, hämtas och lämnas efter överenskommelse. Lakan, örngott, handdukar och 

hygienartiklar medtas. 

Ventilationskontroll 

Ventilationskontroll i våra fastigheter och lägenheter är nu utförda. Ni kommer att få ett protokoll och 

finns några felaktigheter i er lägenhet, måste dessa åtgärdas så snart som möjligt. Det upptäcktes bl.a att 

en del köksfläktar var kopplade direkt på ventilationen, vilket är förbjudet. Köksfläkten måste vara av 

typen kolfilterfläkt och vara fristående från ventilationen. 

Föreningen byter försäkringsbolag från Trygg-Hansa till Länsförsäkringar den 1/1-2016 

 


