Tullinge 2021-11-26

Information från styrelsen
Det nya brandlarmet
- Det nya brandlarmssystemet är nu installerat. En installationsbesiktning av systemet kommer att
genomföras så snart som möjligt, vilket antagligen är i början på nästa år. Under besiktningen kontrolleras
att brandlarmet är nöjaktigt installerat, samt att alla följer gällande brandskyddsregler. Alla som har
brandlarmsdon i sin lokal, måste då vara på plats för att öppna och för att svara på eventuella frågor.
Besiktningsdatumet kommer att anslås på gemensamma portar och anslagstavlor.
- På förekommen anledning vill styrelsen göra alla uppmärksamma på att inga ingrepp får göras på
brandlarmsystemet. Om det sker kommer systemet att larma och därtill kommer det att indikera var
ingreppet gjorts. Föreningen kommer därefter att fakturera den som äger den aktuella lokalen för de
kostnader som detta medfört.
Uppgradering av de gemensamma toaletterna
För att försköna de gemensamma toaletterna och för att förbättra möjligheterna att hålla dem rena har
styrelsen beslutat att kakla väggarna. Detta arbete kommer att utföras av medlemmen Holmbergs bygg
och det kommer att ske successivt med en eller ett par toaletter i taget från senare delen av hösten och
framåt till dess det är klart. Detta med undantag av toaletterna på mellanplanet i 9:an där avloppsrören
behöver bytas. Det arbetet inklusive återställning och uppsättning av kakel kommer att utföras av VVS
Resurs.
Ny undercentral för fjärrvärmecentralen
Ett par dagar under vecka 7 - 9 nästa år kommer värmen och tappvarmvattnet vara avstängt för byte av
fjärrvärmecentral. Detta för att driftsäkra vårt värmesystem inför framtiden. När vi vet exakt vilka dagar
detta sker kommer anslag att anslås på föreningens anslagstavlor och på de gemensamma portarna.
Styrelsen hoppas att det inte ställer till några besvär för er.
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.
Föreningens gym
Ni vet väl att förening har ett gym som är fritt att använda för alla som som är verksamma i någon av
föreningens byggnader. Gymet är beläget i källaren på Sadelmakarvägen 6. Ni behöver inte boka tid, det
är bara till att gå dit när det passar er. Det är samma nyckel dit som till de andra gemensamma
utrymmena, såsom soprummet invid lastkajen på Sadelmakarvägen 6.

God jul och gott nytt år!
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