Tullinge 2021-03-19

Information från styrelsen
Städhelg
Det städbolag föreningen anlitar kommer att storstäda bägge husen, inklusive maskinpolering av golven,
under påskhelgen, dvs 2-5 april. Den lokalinnehavare 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 3 juni 2021 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 föreningen: info@botkyrka-hantverksby.se. 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.
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 om det skulle
brinna.
Nytt brandlarm, brandsyn och installationsbesiktning
Installationen av det nya brandlarmet är, på grund av att installatören drabbats av sjukdomsbortfall och
felaktiga leveranser, ännu inte klar. Entreprenören tror att larminstallationen är klar i mitten på april. När
installationen är klart kommer styrelsen att genomföra en kombinerad brandsyn och
installationsbesiktning (oklart när). Då kontrollerar styrelsen att alla följer gällande brandskyddsregler
och att brandlarmet är nöjaktigt installerat.
Pappersåtervinningen
Kamratföreningen Axet kan, tyvärr, inte längre hjälpa oss med pappersåtervinning. Därför kommer de
gröna tunnorna för returpapper att tas bort. Därefter får ni lämna returpapperet i sopcontainern.
Lediga förråd och arkivskåp
Just nu har vi ledigt för uthyrning:
- Ett förråd med gallerväggar i 6:an= 10 m2, hyra 4.800 kr/år.
- Tre arkivskåp i 6:ans källare hyra= 551 kr/år.
Infart Riksten
Trafikverket föreslår en ny väg som ska gå från Huddingevägen, via en bro över pendeltågsspåren mellan
Flemingsberg och Tullinge, förbi Hantverksbyn (precis norr om byn), för att slutligen kopplas ihop med
väg 571 Pålamalmsvägen. Det är en första del av Förbifart Tullinge och den kallas för Infart Riksten. Se
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-226571palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/.
Det är därtill tänkt att Björnkullavägen ska ansluta till Mekanikervägen via bro över Infart Riksten.

Ha en fin vår!
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