Slagan-nytt nr 4 – december 2018
Årsstämman den 14 november
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar intogs mat och dryck.
Tack till alla de 74 närvarande för kvällens fina gemenskap och gemytliga stämning,
”Dagens ros” går till Aino och Bodil som fick dra det tyngsta lasset i köket.
Årsmötesprotokoll samt namn- och telefonlista på den nya styrelsen medföljer som bilaga.

Ny ekonomisk förvaltning
I september meddelade Agero Revision att de ville omförhandla vårt kontrakt. Vi begärde då
in offerter även från andra revisionsbyråer. Av dessa hade Thorell Revision AB det bästa
erbjudandet. Thorells tar över den ekonomiska förvaltningen från och med den 1 januari
2019.
Vår kontaktperson är: Sofie Lindgren tel: 072-985 09 00

”Goda Råd” byts ut till ”Brf Slagan A – Ö”
”Goda Råd” har ersatts av ”Brf Slagan A – Ö”. Den finns redan nu på vår hemsida
www.slagan.nu. I januari kommer ”Brf Slagan A – Ö” att delas ut i pappersform.
”Goda Råd” är inaktuell och ska kastas.

Gästlägenheten
Ansvaret för uthyrningen av gästlägenheten är nu Bodil och Claes Bengtsson.
Telefon: 011-18 99 95
Mobil: 070-561 52 28
Ersättare är Birgitta Larsson Mobil: 076-113 19 05
Mer information om lägenheten finns på hemsidan och i skriften ”A – Ö”.

Tvättstugorna
Vi har den senaste tiden haft kostsamma reparationer på flera tvättmaskiner. Enligt
reparatören beror skadorna på att maskinerna lastats för tungt. I ett fall var orsaken att ett
kuddvar gått sönder och vid centrifugeringen hade innehållet hamnat i motorn och i avloppet.
Det är förbjudet att tvätta mattor och andra tunga textilier i maskinerna. Förbudet gäller nu
även kuddar.

Cykelförråden i källarna
Samtliga cyklar som förvaras i källaren ska ha lapp med ägarens namn och lägenhetsnummer.
De cyklar som den 15 januari saknar namnmärkning kommer att fraktas bort.

De elektriska dörröppnarna
Påminnelse: Vi använder inte de elektriska dörröppnarna kl. 22.00 – 07.00.
Detta med hänsyn till de som bor nära entrédörrarna.

Garaget
Principbeslut har tagits på att bredda garageplatserna under 2019.

Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt för att innehålla aktuell information. Under aktuellt finns
nyheter.

Bergvärme
Värmepumparna har nu varit i drift sedan mitten av januari. De har fungerat som förväntat
med några korta driftavbrott under sommaren, men då gick fjärrvärmen automatiskt in i
stället. Under den här perioden har vi minskat våra uppvärmningskostnader med 260 000 Kr
trots att både fjärrvärmen och elen för att driva värmepumparna gått upp. Vi får ett bättre
underlag efter att kommande tuffa 3 månader har gått. Vad det blir för resultat och för att se
noggrannare måste vi mäta perioden juli-18 till juni-19. Så här långt går det enligt planerna.

Solceller
Våra solceller har under året producerat 97 500 kWh mot förra årets 91 700 kWh samt att
elpriset har gått upp gör vår satsning på solel utomordentligt lyckad.

Vi i styrelsen önskar er alla

