
 
 

Slagan-nytt nr 1 – mars 2021 
 
Olivia-lokalen (vår blivande föreningslokal) 
Bakgrund: Lokalen på 41-ans baksida är uthyrd till Olivia Personlig Assistans sedan 2004. 
Olivia kommer att lämna lokalen 2021-12-31, då deras uppsägningstid går ut. 
Enligt överenskommelse får vår förening använda lokalen från och med den 1 mars. 
Olivia kommer endast använda ett kontor.  
Efter årsskiftet disponerar vi hela lokalen.  
Assistansbolaget lämnar kvar alla inventarier, kontorsmaterial, husgeråd mm. 
mot att vi städar lokalen.  
Nuläge: Vårt kontor har flyttats frrån källaren till ett rum i Olivia.  
En arbetsgrupp med en representant från varje hus samt en sammankallande har tillsatts. 
37-an: Christina Carlberg       070-607 70 55 
41-an: Bodil Bengtsson           070-269 0831             
45-an: Bo Svensson                 070-270 24 31 
            Birgitta Larsson            076-113 19 05  (sammankallande) 
Arbetsgruppens uppgift är att ta in ideér och förslag från medlemmarna 
och att iordningställa lokalen. Röjning pågår just nu. 
Det som kan tänkas vara användbart för vår förening behålls, en del går till KFUM:s insamling 
till en specialskola i Lettland och resten körs till Returpunkten. 
            

Framtiden??: Innan sommaren kommer vi att ha”Öppet hus”, då alla kan få 
möjlighet att se lokalen.  
Det kommer naturligtvis att organiseras på ett ”coronasäkert” sätt. 
Inbjudan och information kommer att sättas upp på ansagstavlan i entrén.. 
I höst hoppas vi att komma  igång med aktiviteter i lokalen.  
Därför efterlyser vi dina/era idéeer, förslag och önskemål. 
 

Skriv och lägg förslag i föreningsbrevlådan i entrén eller prata med någon i arbetsgruppen! 
Det går också att mejla till: slagan@slagan.nu 
 
 

Vårstädning 
Våren är här och det är dags att snygga till vår utomhusmiljö. 
Arbetsdagen blir lördagen den 24 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. 
Fika kommer att finnas i varje pergola (ingen gemensam korvgrillning på grund av 
smittorisken). 
           v.g.v. 
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Vattenkranar till disk- och tvättmaskin 
På förekommen anledning påminner vi om vikten av att stänga av vattnet till  
disk- och tvättmaskin, när du är bortrest under en längre tid. 
 
 

Bergvärme 
Eftersom vi har haft driftproblem med några av värmepumparna har IVT/Bosch gått med på 
att byta ut dem till den modell vi kompletterat med och som fungerat klanderfritt. Detta sker 
helt utan kostnad för oss. Bytet kommer att ske under maj (mindre värmebehov) och under 
tiden använder vi fjärrvärme. 
 
 

Porttelefon 
Vi kommer att installera porttelefon för att ersätta kodlåset. Kod kommer att fungera under 
en övergångsperiod men sedan ska en nyckelbricka användas. Samtal samt öppning sköts från 
lägenheten via telefon (fast eller mobil). 
Senare kommer även bokning av tvättstuga läggas till i systemet. 
Information kommer när driftstart närmar sig.  
 
 

Cykelgarage  
Vi kommer under juni att sätta upp ett cykelgarage vid 37:an och ett vid 45:an.  
Fördelning av platser görs under maj.  
 

 
 

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

 

 
            


