Slagan-nytt nr 2 – juni 2021
Arbetsdagen 24 april
Stort TACK till alla som deltog i vårstådningen. Fina arbetsinsatser trots kylan!

Månadsavgiften
Ingen höjning av månadsavgiften under budgetåret 21-07-01 – 22-06-30.

Husvärd i 41-an
Vår husvärd i 41-an, Claes Johansson, flyttar den 1 juli.
Ett varmt TACK till Classe för allt arbete han gjort för föreningen.
Vi efterlyser nu en ny husvärd i 41-an (du behöver inte bo i 41:an). Du kommer att jobba i ett
team tillsammans med husvärdarna i 37-an och 45-an.
Tills en ny husvärd är på plats kommer 37-ans och 45-ans husvärdar att dela på
husvärdskapet i 41-an.
Kjell Rohndal 070-430 35 98 och
Bo Svensson 070-270 24 31

Öppet hus –dagarna
Många var nyfikna på vår blivande föreningslokal. God stämning och kaffe och tårta
bidrog till att flera fina förslag och idéer kläcktes.
Vi hoppas att restriktionerna är sådana att vi i höst kan starta några av de föreslagna
aktiviteterna.
Arbetsgruppen återkommer om detta under augusti.
Redan nu kan du hyra lokalen för privata sammankomster.
Bokning och nyckel: Bodil Bengtsson 070-269 08 31
Möjlig tid: 10:00 – 22:00
Kostnad: 300 kr
Hyresgästen ansvarar för städningen. Föreningen håller med städmaterial.
Övrig information ges vid bokningstillfället.
Ska föreningslokalen ha ett namn? Namnförslag läggs i föreningsbrevlådan.

Bergvärmepumpar
Bytet av bergvärmepumpar sker nu och beräknas vara färdigt till midsommar. Bytet flyttades
från kalla maj till varma juni då vi inte kan få värme till radiatorerna under bytet.

Cykelgaragen
Lediga platser finns vid 41-an och en ledig plats vid 37-an.
Efter 1 juli ska även plats i cykelförrådet i bilgaraget bokas och nyckel
kvitteras, eftersom låset kommer att bytas ut.
Icke inbokade cyklar ska tas bort före 1 juli.
All låst cykelförvaring med utkvitterad nyckel kostar 25 kr/månad.
Bokning och nyckel: Gudrun Eriksson 073-380 24 96
Eftersom det förekommit cykelstölder utanför våra hus ser vi det som en service
att kunna erbjuda låst och lättillgänglig cykelförvaring.

Porttelefonsystem
Meningen med systemet är dels att ge service till våra boende men framför allt att höja
säkerheten för vem som kan göra sig tillträde till fastigheterna (borttappade nycklar etc.)
Hela systemet är nu under montering och programmering. Det som först tas i drift är att
använda TAG för att öppna entrédörrarna (ersätter nyckelboxen). Samma kod som vi har nu
kommer under en period att fungera för att öppna.
I nästa steg kommer porttelefonen tas i drift där man blir uppringd på det nummer som man
anmält (vilket de allra flesta gjort) och man öppnar låset från telefonen. Mera information
kommer innan det tas i bruk.
Efterföljande steg är bokning av tvättstuga, bastu och gästlägenhet antingen via infotavla i
entrén eller från egen dator/telefon. Information kommer då det tas i drift. Vi kommer också
att visa hur det går till på plats i entréerna.
Senare kommer låscylindrarna i entré och källardörrar att tas bort och då har vi uppnått vårt
syfte att höja säkerheten när det gäller ”objudna gäster”.

Vi i styrelsen önskar er alla en skön sommar

