Slagan-nytt nr 4 – december 2019
Ett stort tack
till alla som deltog i arbetsdagen den 5 oktober.
Trots höstkylan höll vi oss varma genom ogräsrensning, lövkrattning mm.
Även fikat och den fina gemenskapen vid grillen bidrog till att hålla kylan borta.

Tvätt utan tvättmedel
En tvättmaskin i 41-an är omprogrammerad och fungerar nu för tvätt utan tvättmedel.
Möjlighet finns för boende i 37-an och 45-an att provtvätta fr.o.m. januari,. 37:an den 9:e och
45-an den 23:e. Tvättid 2 tim och möjlighet att använda torkrummet med en timmas
förskjutning (t.ex. tvätt 10-12 samt torkrum 11-13). Bokningsschema kommer att sättas upp
vid resp. hus tvättstuga. Lägenhetsnyckeln passar i källaringången i 41-an.

P-plats för tillfällig parkering
P-plats 46, längst bort på Rösgången vid 45-an, kan bokas för tillfällig parkering max 14 dagar.
Parkeringstillstånd erfordras. Bokning: Birgitta Larsson 076-113 19 05.

Avgift för garage- och p-platser
Kommunen höjde arrendet för vår mark för ett par år sedan. Styrelsen har därför beslutat
ATT höja avgiften för garage- och p-platser med 50kr/månad fr o m den 1januari 2020.
Garageplats: 250kr/månad
P-plats med elstolpe: 200 kr/månad
P-plats utan elstolpe: 150 kr/månad.

Nytt städbolag
Städfirman: ”Fräscht och fint” kommer att ansvara för städningen fr o m den 1 januari 2020.
Två personer kommer att städa.

Årsstämman
87 personer deltog på årsstämman den 26 november i Ö.Eneby församlingshem.
Efter sedvanliga årsstämmoförhandlingar intogs mat och dryck i trivsam anda.
Årsmötesprotokollet utdelas samtidigt som detta Slagan-nytt.

Lås i lägenhetsdörr
För att unvika att nyckeln går trögt rekommenderar låsfirman att ni smörjer låscylindern
vartannat år.

Solceller
Våra solceller har under året producerat 86 000 kWh (varav vi sålt 20 000 kWh) mot förra
årets 97 500 kWh och 91 700 kWh 2017. Det är ett lägre resultat än tidigare beroende på att
delar av anläggningarna på två tak varit avstängda en tid för takarbeten men ändå över
målresultatet på 80 000 kWh.

Husvärden i 45-an
Kjell Larsson har sagt upp sitt husvärdskap från årsskiftet.
Vi tackar Kjell för allt arbete han utfört i vår förening.

Efterlysning
Vi efterlyser någon som vill ta over husvärdssysslorna i 45-an efter Kjell
Intresserad? Hör av dig till Lennart eller Birgitta så får du veta mera om jobbet.

Vi i styrelsen önskar er alla
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

