Tullinge 2015-09-09

Information från styrelsen
Fönsterbyte
Arbetet med att byta ut fönstren fortsätter med att vi under hösten byter de kvarvarande 105 gamla
fönstren på 9:ans fasad emot järnvägen. På mellanplanet blir det öppningsbara fönster utan persienner likt
dem högst upp, emedan fönstren på suterrängplanet (bottenplanet alltså) kommer att vara icke
öppningsbara men med persienner istället. Orsaken till att de inte blir öppningsbara är dels att lokalerna
blir betydligt mindre lockande för potentiella inbrottstjuvar, eftersom de ogärna klättrar igenom krossade
fönster, och dels att risken att ett fönster lämnas öppet elimineras. Ifall någon som har lokal på
suterrängplanet hellre vill ha öppningsbara fönster utan persienner kontakta i så fall Kontorscenter eller
ordföranden snarast.
Obs! Ni som har fått nya fönster tänk på att pappskivor, kuddar och dylikt mot ett av dem kan göra att det
spricker.
Brandskydd
Det förekommer att vissa medlemmar utför heta arbeten, såsom svetsning och vinkelslipning, utan att ha
lokaler som är anpassade för dylik verksamhet. Det kan leda till brand och därtill har bränder inträffat.
För att förebygga att fler bränder inträffar har styrelsen därför beslutat att informera om att:
Inga heta arbeten, som svetsning och vinkelslipning, får förekomma i föreningens byggnader, annat
än om det gäller reparationer av byggnaderna och reglerna för heta arbeten följs, eller om
arbetena utförs i en smedja som är utformad enligt reglerna för dessa.
Föreningen kommer någon gång under hösten kontrollera att brandskyddsreglerna efterföljs, se vidare i:
http://botkyrka-hantverksby.se/images/stories/brandskyddsdokument.pdf. Översynen kommer särskilt att
fokusera på att alla som utför heta arbeten har en smedja där de heta arbetena utförs. Om brister i dessa
smedjor noteras måste dessa åtgärdas, på respektive verksamhetsansvarigs bekostnad.
Asfaltslagning och målning av vägmarkeringar
Från och med idag (den 9/9) kommer skador i asfalten att åtgärdas. Därtill kommer vi att jämna ut marken
i skjulet för källsortering, asfaltera utanför detsamma, minska trösklarna framför vik-portarna och
asfaltera under sopcontainern. Därför kommer sopcontainern från och med idag att tillfälligt flyttas till
grusplanen i infarten till området.
När det arbetet är avslutat och vädret tillåter kommer föreningen att måla vägmarkeringar, p-rutor mm.
Koden till er nyckelbricka
Ni som har problem att komma ihåg koden till nyckelbrickan, kan byta till andra siffror som är lättare att
minnas. Kom i så fall till Kontorscenter, så genomför de bytet.
Reklamskyltarna högst upp på 9:ans fasad mot järnvägen
Majoriteten av skyltarna är idag belysta med lysrör. Lysrör håller bara i några år, till skillnad ifrån LEDlampor som håller i ganska många år. Dessutom drar LED-lampor betydligt mindre ström. Förening har
därför, för skyltägarnas räkning, tillfrågat två leverantörer: Skyltex och Argon Neon om vad det skulle
kosta att uppgradera. Bägge vill ha runt 16.000 kr per skylt för byte till LED (ett vanligt byte till nya
lysrör går på typ 8.000 kr/skylt), men priserna varierar, så klart, beroende på skyltens storlek. Ni som har
skylt och är intresserade av en uppgradering kontakta ordföranden. Ni som inte byter till LED kommer
emellertid med tiden att få höjd hyra för skyltplatsen.
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