Tullinge 2020-08-07

Information från styrelsen
Nya rutiner
Kontorscenter är sålt och den nye ägaren har valt att inte ha någon reception. Därför ändras vissa rutiner,
med början efter ägarbytet måndagen den 10 augusti 2020:
- Gymet: Styrelsen har beslutat att slopa bokningssystemet. Det blir således fritt fram att träna när som
helst, även om det redan råkar vara någon där som tränar. Om möjligt kommer låscylindern på sikt att
bytas så att det blir samma nyckel till gymet som till hänglåsen på sopcontainern. De som har kvitterat ut
nyckel till gymet kommer då att få depositionen återbetald till det företagskonto som föreningen har
noterat i medlemsregistret.
- Flaggningen: Är det någon som kan tänka sig att vara ansvarig för att tillse att det flaggas i
flaggstängerna invid 6:an? Vi brukar flagga varje flaggdag som inträffar på en vardag, samt på dagen för
föreningens årsmöte. Om ingen vill ta över den sysslan från Kontorscenter, flaggar vi framgent enbart på
dagen för årsmötet. Däremellan kommer flaggstängerna att prydas med vimplar.
- Felanmälningar, frågor och dylikt: felanmälningar skall göras via föreningens hemsida: http://botkyrkahantverksby.se/felanmalan och frågor mejlas till info@botkyrka-hantverksby.se. Om det är fråga om
brådskande fel eller frågor, kan ni även ringa föreningens ordförande (Gunnar Björing telefon 0706-222
833), eller vår fastighetsskötare (Bengt Fridh telefon: 0708-56 78 30).
- Hantering av nycklar till föreningens låsta utrymmen: Kontakta fastighetsskötaren och gör upp med
honom om en tid för öppning av den aktuella dörren.
- Distributionen av föreningens informationsbrev: Dessa kommer nu bara att distribueras digitalt och
anslås invid föreningens gemensamma portar.
Brandlarm
Styrelsen håller just nu på med att upphandla ett nytt och betydligt mer täckande brandlarmssystem. Det
kommer att ha betydligt fler detektorer i utrymningsvägarna och fler sirener. Därtill kommer det att finnas
detektorer i alla lokaler med vikportar samt i restaurangköket. Det är dock ännu oklart när bytet kommer
att ske.
Gasflaskor
Med bytet av vikportarna försvann varningsskyltarna för gasflaskor. Ni som har gasflaskor måste därför
snarast möjligt sätta upp en ny skylt på porten, för annars vet ju inte brandkåren att det är något därinne
som måste tas ut vid en brand. Tänk även på att det är mycket viktigt att ni förvarar eventuella gasflaskor
så nära vikporten som möjligt. Detta för att det skall vara lätt för brandkåren att ta ut dem i händelse av
brand. Om det däremot inte förvaras några gasflaskor i lokalen, får det inte finnas en skylt på dörren som
varnar för gasflaskor, för då kanske brandkåren inte vågar gå in i lokalen (det vet ju inte om det finns
flaskor som de inte hittar). Styrelsen kommer att genomföra en inspektion i föreningens byggnader för att
undersöka att dessa regler efterlevs.
Nya medlemmar
Styrelsen hälsar Alistair Klein Capital AB (har köpt Kontorscenter) och snart även JFAB-Cenmatic
Electronic Systems AB (har avtalat om köp av Tullinge möblers lokaler) välkomna och önskar dem lycka
till.
Skador på asfalten samt rök- & cykelplats framför 9:ans huvudentré
Styrelsen håller för närvarande på att upphandla lagning av skadorna på asfalten. Därtill upphandlas
uppsättning av ett skärmtak med cykelställ samt askkopp vid granen bredvid 6:ans parkering.

Ha en skön höst!
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