Tullinge 2016-11-23

Information från styrelsen
Konditionskontroll avloppsrör
Avloppsrören är nu drygt 30 år gamla och på några ställen i de horisontella delarna har de rostat sönder.
Därför påbörjade föreningen i våras en översyn av hela systemet. Översynen kommer att fortsätta under
hösten/vinter och den utförs av fastighetsskötaren. Det kan därför hända att han behöver komma in i er
lokal för att utföra kontrollen.
Fasadbelysningen
Byte av de gamla belysningsarmaturerna på 6:ans och 9.ans fasader kommer enligt planerna att ske i
slutet av vecka 48. Då byts även armaturen utanför huvudentrén till 9:an.
Målning av vägmarkeringar p-rutor och dylikt
Som ni märkt har vi fått en del vägmarkeringar och parkeringsrutor i området. Dock långt ifrån allt som är
beställt, men då entreprenören inte får betalt förrän de är klara hyser vi gott hopp om att allt till slut blir
målat.
Målning av vissa golv i 9:an
Trettonhelgen nästa år, från torsdagen den 5/1 kl 16.00 till måndagen den 9/1 kl 07.00, är det planerat att
Björks Industrigolv ska slipa och måla vissa gemensamma golv i 9:an, för att göra dem snyggare och
lättare att hålla rena. Det gäller golvet och socklarna i huvudentrén på mellanplanet och golvet i
trapphuset på plan 2 samt de tre gemensamma toaletterna på det våningsplanet.
Eftersom färgen måste torka ordentligt innan någon beträder golven ber vi alla att inte göra några ärenden
till 9:an under den helgen. Om det av någon anledning inte skulle var möjligt för dem att göra det då, kan
det emellertid hända att arbetet sker den efterföljande helgen, alltså 13-16/1. När datumet är helt spikat
kommer det att anslås i huset.
Bevakningstjänster
Föreningen genomför en ny upphandling av bevakningstjänster. Det kommer bland annat att leda till att
servicen förbättras för alla larmabonnenter och den som vill veta mer om detta är välkommen att kontakta
styrelsen eller Kontroscenter.
Låset på dörren till soprummet i 6.an
På grund av att någon obehörig har slängt skräp i soprummet vid lastkajen på Sadelmakarvägen 6, vilket
restaurangen debiteras för, har föreningen satt in ett nytt lås i dörren.
Låset är av den typ som låser sig automatiskt varje gång dörren stängs och det har samma cylinder som
dem till containern, sopsorteringen och omklädningsrummen. Nyckeln är märkt ”Alfa”.
Obs! Föreningen har bara en soptunna för matavfall! Resten av utrymmet används av
restaurangen för deras sopor.
Nya medlemmar
Föreningen välkomnar Salucenter hälsocenter i Stockholm samt HN service AB som nya medlemmar och
önskar dem lycka till!
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