Tullinge 2018-09-28

Information från styrelsen
P-förbudet nattetid
Respektera förbudet mot att parkera i Hantverksbyn över natten. Det är särskilt viktigt att området är fritt
från fordon när det finns risk för snöfall, eftersom dessa hindrar snöröjningsfordonen och det blir
snövallar runt dem.
Uppdatering av områdesskylten vid infarten till området
Områdesskylten vid infarten kommer att uppdateras under hösten och den som vill
ändra/komplettera företagsnamnen måste skicka in förslag på detta till Kontorscenter senast den
1/112018: info@kontorscenter.nu.
Byte av armaturer i korridorerna och vissa undertaksskivor
Just nu byter vi ut gamla undertaksskivor och armaturer i våra gemensamma korridorer. Därefter
kommer nästan alla armaturer i korridorerna (utom plan 1 i 9:an) och entréer att vara platta
armaturer med LEDlampor som är infällda in i undertaken. De hela och fina skivor gamla som vi
tar bort kommer entreprenören ställa i korridoren på suterrängplanet i 9:an. Det är då fritt fram
för alla medlemmar att ta så många skivor de behöver till sina lokaler.
Inventering av mätarskåpet och matarledningarna
Det har förekommit att lokalinnehavare som ägt flera lokaler har kopplat dessa till en och samma
elmätare, utan att be styrelsen om lov till att göra detta. Vilket har medfört att det i dagsläget, i
vissa fall, är oklart vilka mätare som servar vilka lokaler. Styrelsen har därför anlitat Löfströms
elinstallationer för att de skall undersöka hur det ligger till och märka upp varje mätarskåp samt
matarledning med numret på den lokal de betjänar.
Sopcontainern
Det kostar föreningen runt 13.000 kr/månad för tömningar av containern. Det beror till stor del på att
vissa slänger saker i den som inte skall slängas där. Flera gånger har, exempelvis, byggare setts slänga
rivningsvirke från byggarbetsplatser. Det är naturligtvis inte tillåtet, då det bara är skräp som genereras i
verksamheten i föreningens byggnader som får slängas i vår container.
Ert privata skräp slänger ni bäst på återvinningsanläggningen i Skyttbrink, det är gratis.
Övernattning
Kom ihåg att övernattning i lokalerna inte är tillåten.
Gymet
Alla som verkar i föreningens lokaler får kostnadsfritt använda vårt gym. Det är beläget i 6:ans
källare. Det bokas i Kontorscenter som också lånar ut nycklar.
Föreningens hemsida
Surfa gärna in på föreningens hemsida: http://botkyrkahantverksby.se.
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