Tullinge 2018-04-16

Information från styrelsen
Städhelg och sandsopning
Det städbolag föreningen anlitar kommer att storstäda bägge husen, inklusive maskinpolering av golven,
under helgen 20-22/4. Den medlem som så önskar är då välkommen att beställa storstädning, eller valda
delar såsom golvpolering, även i sina lokaler. Kontakta i så fall städbolaget: GM lokalvård Roger Molin,
tel 070-731 71 33. Samma helg kommer sanden att sopas upp, så se till att parkeringarna är tomma.
Årsmöte
Årsmötet har preliminärt bokats till torsdagen den 31/5 kl 16.45 i restaurangen. På mötet serveras
traditionsenligt pyttipanna. Om ni har några förslag som ni vill att årsmötet skall behandla (motioner
alltså) skall dessa finnas med i kallelsen, vilket gör att styrelsen vill ha dessa senast i vecka 18.
Motionerna kan mailas till ordföranden: gunnar.bjoring@boksidan.com. Om ni vill delta i styrelsearbetet
kontakta valberedningen (Janne Blomberg, tel 0708-71 67 08) och anmäl ert intresse.
Larm
Det finns ingångar kvar i föreningens larmanläggning som är ansluten till Securitas larmcentral.
Abonnemanget kostar 700 kr/år. Därtill kommer kostnader för er larmutrustning samt för installation av
denna. Ni som vill ansluta er kontaktar BIAB för installation av larmutrustning i er lokal.
Brandskyddet och brandlarmet i 9:an
När rökdetektorerna i 9:ans ventilationssystem detekterat rök har det hittills bara resulterat i att fläktarna
stängts av och att rökgasspjällen stängs i den närmaste korridoren. Detta sker ganska ofta och det tyder på
tyder på att någon eller några som verkar i huset alstrar rökgaser, kanske på grund av att de utför heta
arbeten, utan att ha lokaler som är anpassade för dylika aktiviteter. Det kan leda till brand och därtill har
bränder redan inträffat. För att förebygga framtida bränder vill styrelsen därför påminna om att:
Inga heta arbeten, som svetsning och vinkelslipning, får förekomma i föreningens byggnader, annat
än om det gäller reparationer av byggnaderna och reglerna för heta arbeten följs, eller om arbetena
utförs i en smedja som är utformad enligt reglerna för dessa.
För att ytterligare minska risken för bristfälliga skyddsåtgärder vid heta arbeten, kommer i framtiden även
sirenerna i brandlarmet att aktiveras när detektorerna i ventilationen känner av rök.
P-förbudet nattetid, förbudet mot övernattning och sophanteringen
Vänligen respektera att det är förbjudet att ha bilar parkerade i byn nattetid samt att sova över i någon av
föreningens byggnader. Styrelsen ber även alla att respektera reglerna för hantering av sopor, se
föreningens ordningsregler som finns på hemsidan.
Ny hemsida
Som tidigare meddelats har föreningen numera en egen hemsida med information om föreningen och dess
medlemmar. Gå gärna in och titta på den och kontakta styrelsen om ni har några synpunkter på dess
utformning, se: www.botkyrka-hantverksby.se.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är dags att kontrollera vår ventilation, det är planerat till onsdag-fredag v 18. Då behöver
ventilationstekniker komma in i alla lokaler för att göra mätningar av luftflödena.
Nya företag
Föreningen hälsar Sigielo ekonomi och restaurangens nya krögare välkomna och önskar dem lycka till!
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