Slagan-nytt nr 3 – september 2020
Höststädning
Det blir ingen gemensam arbetsdag i höst Kontakta din husvärd om du har
möjlighet att hjälpa till med höststädningen.

Årsstämma
Årsstämman äger rum tisdag den 24 november kl. 18.30 i Östra Eneby församlingshem.
På grund av corona-pandemin begränsas antalet deltagare till högst en medlem per
lägenhet.
För att minimera risken för smittspridning serveras ingen mat och dryck på årets stämma.
Kallelse och handlingar kommer att skickas ut senast 2 veckor innan årsstämman.
Fullmakt gäller som vanligt om ingen från din/er lägenhet har möjlighet att närvara.

Garagegrinden
Grinden har stått öppen vid ett flertal tillfällen. Se till att grinden stänger när ni åker ut.

Nyckeluppgift
När någon drabbats av olycka eller plötslig sjukdom inne i lägenheten har det hänt att den
skadade eller sjuk fått vänta länge eftersom hon/han inte själv varken kunnat larma eller
öppna dörren och kalla på hjälp.
För att snabbt kunna hjälpa till vid sådana tillfällen vore det bra om styrelsen har en lista med
ditt namn och vem som har nyckel till din lägenhet. Fyll i talongen längst ner om du tycker
att detta är en bra idé.
Lägg talongen i förenings-brevlådan.
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Lägenhet nr ………. Namn ………………………………….
Följande person/personer har extranyckel till min/vår lägenhet
Namn …………………………………………………..

telefon ………………………

Namn …………………………………………………..

telefon ………………………

Lägges i förenings-brevlådan.

_

Huvudnyckel
Det finns endast en huvudnyckel för varje hus. Den finns förvarad hos Nyckelkedjan.
Om du låser dig ute och inte har tillgång till någon av dina extranycklar gäller
Nyckelkedjans jour. Journummer 010-163 67 92.
Ingen från styrelsen kan hjälpa dig vid ett sådant tillfälle.
Rutiner för lås- och nyckelhantering finns och har funnits på våra anslagstavlor.

Bergvärme
Vi nämnde i Slagan-nytt i mars att Eon chockhöjer för alla som har alternativ uppvärmning
(bergvärme, ved, olja). Vi har tittat på möjligheten att använda energin som finns i luften från
utsugsfläktarna för att driva mindre värmepumpar. Vi har kommit fram till en lösning med en
värmepump till i anläggningen samt återvinna energi från luften från utsugsfläkten i 41:an för
att värma vattnet som cirkulerar i borrhålen. Detta alternativ blir betydligt billigare.

Ombyggnad/renovering av lägenhet
Vi inför en ny rutin när man ska bygga om/renovera en lägenhet. En blankett ska fyllas i med
uppgifter om vad som ska göras och vem som ska utföra arbetet.

Medlemskap i Brf Slagan
Vi vill genomföra en stadgeändring med innebörden att den/de som söker medlemskap i
föreningen äger lägenheten och också bosätter sig i den.

Styrelsen önskar alla en trevlig höst

