
 
 

Slagan-nytt nr 1 – mars 2020 
 
 
Vårstädning 
Våren är här och det är dags att snygga till vår utomhusmiljö. 
Arbetsdagen blir lördagen den 25 april med början kl. 10.00 och de som känner sig pigga och 
friska är välkomna att delta i arbetet. 
Vi träffas utanför respektive hus. Husvärdarna kommer att vara på plats med listor på 
arbetsuppgifter. 
Den gemensamma fikastunden ställs in på grund av risken för smittspridning. 
 
 

Föreningsexpeditionen 
Expeditionen håller stängt tills vidare. Välkommen med eventuella ärenden per telefon. 
 
 

Inbrott i 37-ans källare 
Det har varit inbrott i tre källarförråd. Det är viktigt att vi ser till att källar- och vindsdörrar  
stängs ordentligt.  
 
 

Ny handläggare på Thorell revision  
Vår handläggare Sofie Lindgren har slutat sin  anställning på Thorell. 
Ny handläggare:  Jennie Petersson tel. 011-36 49 85, e-post: jennie@thorell-revision.se 
Ersättare:              Martin Johansson tel 011-34 49 76, e-post: martin@thorell-revision.se 
 
 

Tvätt utan tvättmedel 
Möjlighet till provtvätt för 37-an och 45-an fortsätter. Ta chansen att kunna få en egen 
uppfattning om tvättresultatet! Ingång till 41-ans tvättstuga via källaringången på gaveln mot 
37-an och där fungerar er lägenhetsnyckel. 
Utvärdering kommer att ske genom intervjuer i 41-an. Även åsikter från de som provtvättat i 
37-an 0ch 45-an tas med i utvärderingen. 
Efter kommentarer som avgivits i tvättstugan har vi varit i kontakt Swatab som säljer Diro och 
fått svar. I 41:ans tvättstugan kommer att finnas: Svarsbrev, svar på kommetarer samt 
testintyg gällande bakterier och svampar. 
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Cykelgaraget vid 41-an 
Namnlistan på de som har cykelplats i garaget är försvunnen. 
Tacksam om du som har en plats lägger en lapp med ditt namn och ditt nummer på 
parkeringsplatsen i föreningsbrevlådan. Det finns kö på eventuellt lediga platser. 
Birgitta Larsson 
 
 

P-plats 46 (längst bort vid 45-an) 
P-platsen har används för tillfällig parkering vid resa för dem som inte har någon p-plats. 
Den har tillfälligt stått tom eftersom resandet nu är begränsat. 
Tillfälligt  kommer den som står först i kön att erbjudas den. 
 
 

Bergvärme 
Vi har valt att ha kvar fjärrvärme som spetsvärme men fr.o.m. nästa år chockhöjer Eon för alla 
som har alternativ uppvärmning (bergvärme, ved, olja). Vi utreder nu möjligheterna att 
använda energin som finns i luften från utsugsfläktarna. Vi återkommer beroende på 
allmänna hälsoläget med fakta vid ett möte, alternativt skriftligen. 
 

Vi i styrelsen önskar er alla en frisk vår 
och en Glad påsk 

 

 
            


