Tullinge 2017-10-06

Information från styrelsen
Fasadbelysningen
För att förbättra trevnaden och belysningen i området kommer de kvarvarande äldre belysningsarmaturerna att bytas ut. Dessa armaturer sitter på 9.ans norra och västra fasader samt på garagelängan
invid 9:ans södra gavel. Därtill kommer det då även att monteras armaturer på den långa garagelängan.
Erbjudande om utbyte av gamla trycken (dörrhandtag)
Som en del kanske märkt har föreningen bytt ut gamla dörrhandtag av mässing mot kromade dito, på de
dörrar som går till gemensamma lokaler. Entreprenören, Holmbergs Bygg, har erbjudit sig att byta till
kromade handtag även åt de medlemmar som ännu har gamla handtag av mässing, mot en kostnad om
400 kr/st + moms för arbete och material. Om ni är intresserade kontakta Jan Holmberg: 0704-45 30 06.
Brandskyddet och brandlarmet i 9:an
När rökdetektorerna i 9:ans ventilationssystem detekterat rök har det hittills bara resulterat i att fläktarna
stängts av och att rökgasspjällen stängs i den närmaste korridoren. Detta sker ganska ofta och det tyder på
tyder på att någon eller några som verkar i huset alstrar rökgaser, kanske på grund av att de utför heta
arbeten, utan att ha lokaler som är anpassade för dylika aktiviteter. Det kan leda till brand och därtill har
bränder redan inträffat. För att förebygga framtida bränder vill styrelsen därför påminna 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.
För att ytterligare minska risken för bristfälliga skyddsåtgärder vid heta arbeten, kommer i framtiden även
sirenerna i brandlarmet att aktiveras när detektorerna i ventilationen känner av rök.
P-förbudet nattetid
Eftersom förbudet mot att nattetid parkera i Hantverksbyn efterlevs så dålig, kommer parkeringsreglerna
tillämpas hårdare i framtiden. Vilket innebär att bilar som regelbundet står parkerade på föreningens mark
nattetid kommer att få parkeringsanmärkningar.
Ansiktslyft på 9:ans huvudentré
Styrelsen har noterat att en del besökare har svårt att hitta till den entré som leder till de lokaler som inte
har port/dörr mot gatan. För att tydliggöra vad som är huvudentrén kommer föreningen att montera en
belyst skylt ovan skärmtaket, byta askkopp, och flytta cykelstället till asfaltplanen framför sopsorteringen.
Ny hemsida
Föreningen har numera en egen hemsida med information om föreningen och dess medlemmar. Gå gärna
in och titta på den och kontakta styrelsen om ni har några synpunkter på dess utformning, se:
http://botkyrka-hantverksby.se.
Nya larmavtal
De befintliga avtalen om inkoppling i föreningens larmsystem har vissa brister, såsom en regel om att när
en lokal säljs kostar det 2.500 kr att föra över avtalet till den nya ägaren, vilket inte är i linje med
styrelsens ambition om att ha så många larmkunder som möjligt. Avtalen kommer därför att bytas ut till
årsskiftet 2017/18. Vid bytet kommer årsavgiften för larm att höjas från 600 kr till 700 kr eftersom
föreningen inte höjt avgiften på väldigt många år.
Obligatorisk ventilationskontroll
Det är dag att kontrollera vår ventilation. Därför behöver ventilationstekniker komma in i alla lokaler för
att göra mätningar av luftflödena. Vi vet dock ännu inte när det kommer att ske.
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