Tullinge 2020-02-04

Information från styrelsen
Städhelg
Det städbolag föreningen anlitar kommer att storstäda bägge husen, inklusive maskinpolering av golven,
under påskhelgen den 10 - 13 april. 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.
Årsmöte
Årsmötet har preliminärt bokats till torsdagen den 28/5 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 eller Håkan Sundman, tel 08-778 21 00)
och anmäl ert intresse.
Sophanteringen
Ideligen slängs det en massa skräp i containern som förmodligen inte kommer från föreningens
byggnader eller är sådant som skall hanteras på annat sätt. Det kostar föreningen mycket pengar.
Styrelsen undersöker därför om det finns några tekniska lösningar som kan bidra till att detta oskick
minskar.
Frukostmöte i restaurangen
Kommunens kommer att hålla ett frukostmöte torsdagen den 20/2 kl 08:30-10:00 i restaurangen. Då
bjuder kommunen på frukost och berättar om saker som är på gång, såsom den kommande omdaningen
av Flemmingsberg och om annat som är intressant för oss företagare.
De nya vikportarna
Om någon, mot förmodan, har problem med de nya portarna ber vi denne kontakta Kontorscenter snarast,
så att vi kan få det åtgärdat på garantin.
Nytt brandlarm och uppgradering av ventilationen i 9:an
Just nu tar föreningen in offerter på ett nytt och betydligt mer omfattande brandlarm. Därtill tittar
styrelsen på hur ventilationen i 9:an kan förbättras.
Föreningens hemsida
Du vet väl att föreningen har 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:
http://botkyrka-hantverksby.se.
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