Slagan-nytt nr 1 – Mars 2018
Vårstädning
Våren är här och det är dags att snygga upp i vår utomhusmiljö. Arbetsdagen är lördag 28 april kl 10.00
Vi träffas utanför respektive hus. Våra husvärdar kommer att vara på plats med listor på lämpliga
arbetsuppgifter. Efter arbetspasset är det dags för den sedvanliga fikastunden dit alla hälsas välkomna.

Maskinstädning av trapphus
Under v.17 kommer våra våningsplan i respektive hus att maskinstädas.

Garagegrinden
Mycket viktigt att man har garagegrinden inom synhåll när man öppnar/stänger den. Detta för att undvika
att grinden är i rörelse medan någon annan åker ut/in.

Motionsrummet
Glädjande att fler och fler använder vårt träningsrum. Vi har uppdaterat med träningsredskap, en
träningsbänk med funktioner för mångsidig träning. Efter användning ska redskapen torkas av och ställas
tillbaka på sin plats. Städredskap finns! Motionsrummet kan användas fritt alla dagar mellan 07-21.00.
Detta är en påminnelse. Bastun tidbokas alla dagar mellan 08.00-21.00 i almanackan som finns i närhet av
bastun. Max 2 tim/ gång och max 2 ggr/ vecka.
OBS!! Hjälp till att hålla rent och snyggt i lokalerna. Glöm ej att stänga av bastun och belysning efter
användandet. !!!

Bergvärme
Eon drog fram särskild elmatning in till värmepumparna innan jul och rörinstallationerna blev färdiga vecka
2 och då togs anläggningen i drift. Första fyra dagarna reglerades värmen enligt standardkurva som låg
lågt, så därför sjönk temperaturen i husen ett tag innan det blev normalt igen. Det enda egentliga
problemet som varit är en felaktig kabel som gjorde att varmvattnet blev väldigt varmt vid två tillfällen
men detta är åtgärdat.
Fintrimning av anläggningen är nu klar och den övervakas via internet. Ljudnivån från värmepumparna är
relativt hög (vilket vi befarade) så det är byggt en ljudsluss till trapphuset vilket tog bort störande ljud i
trapphuset. Under februari minskade kostnaderna för uppvärmning med 35% (49 000) men vi räknar med
bättre verkningsgrad nu när anläggningen är intrimmad.
Det som återstår är återställning av gräsytor, kantstensjustering samt asfaltering där vi nu tar in offerter.
Växter framför 41:an ska planteras.

Jubileumsfest
I år fyller föreningen 60 år och det har vi planerat att fira stort. Datum som är värt att notera i almanackan
redan idag är 21 eller 22 september. Lite oklart kring vilken dag det blir i dagsläget men mer utförlig
information kommer så småningom.
Vi vill därmed även passa på att efterlysa vem/vilka som har bott i föreningen i 50 år eller längre?
Meddela din husvärd eller lägg en lapp i brevlådan.

Vi önskar alla medlemmar en riktigt fin vår
/ Styrelsen

