
 
 

Slagan-nytt nr 3 – sept 2021 
 
 
Höststädning 
Hösten närmar sig och det är dags att se över vår utomhusmiljö inför hösten/vintern. 
Samtliga medlemmar bjuds in till gemensam arbetsdag lördag 2 oktober med start kl 10.00 
utanför respektive hus. 
Efter arbetspasset är det dags för den sedvanliga grillkorven i pergolan vid 41:an och 
fikastunden som är i lokalen dit alla hälsas välkomna. 
 
 

Årsstämma 
Datum: 23 november 
Tid:        Kl. 18.30 
Plats:     Ö. Eneby församlingshem 
Kallelse och handlingar kommer att delas ut senast två veckor innan stämman. 
Vår förhoppning är att de lättade restriktionern håller så att vi kan hålla stämman på 
sedvanligt sätt. 
 
 

Inbjudan till nya medlemmar 
Välkomstträff med informarion från styrelsen och husvärdarna den 11 november kl. 18.00 i 
föreningslokalen. 
Separat inbjudan kommer att delas ut till de medlemmar som flyttat in under pandemitiden. 
 
 

Porttelefonsystem 
Porttelefonen är nu i drift. 
TAG för öppning av ytterdörrar har nu de flesta hämtat ut (18 kvarstår) och när alla har fått 
sina taggar kommer låsen på ytterdörrarna att tas bort. 
När posten har hämtat ut sina taggar kommer koden att tas bort. 
Informationstavlorna är nu under programmering och beräknas tas i drift om någon vecka. 
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. 
 
 

  



Husvärdar 
Vi hälsar Lena Nikolaisen välkommen som ny husvärd i 41-an. 
Husvärdardarna arbetar i ett team som hjälper och stöttar varandra. 
Om ”din” husvärd inte är anträffbar vid ett akut problem gällande fastigheten  kontakta då 
någon av de andra i husvärdsteamet. 
Husvärd i 37-an: Kjell Rondahl      070-430 35 98 
Husvärd i 41-an: Lena Nikolaisen  075-804 26 65 
Husvärd i 45-an: Bo svensson        070-270 24 31 
 
 

Expeditionen i föreningslokalen 
Öppet tisdagar kl. 17.00 – 18.00 varje jämn vecka. 
Då finns möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter till husvärdarna och styrelsen. 
 
 

Föreningslokalen 
Café Slagan hade premiär den 1 september med ett 20-tal besökare. 
Caféet har öppet varje onsdag kl. 14.00 – 16.00 då boende i Brf Slagan är välkomna på fika 
och trivsam gemenskap. 
Bildvisningen ”Norrköping på 50-talet” var välbesökt (30 personer, vilket är maxantalet för 
lokalen). 
Ovanstående aktiviteter fortsätter och nya är på gång. 
Hittills har lokalen varit uthyrd fem gånger för privata fester. 
Håll utkik på anslagstavlan! 
 
 
 

 

Styrelsen önskar alla en trevlig höst 
 
 

 


