Tullinge 2013-03-21

Ärade medlemmar!
Hoppas att er verksamhet går bra och att ni trivs i föreningens lokaler. Här kommer lite information om
vad som kommer att hända framöver:
Ljusridåer i hissarna
På grund av nya EU-regler måste hissarna i våra byggnader förses med ljusridåer som gör att hissen
omedelbart stannar om någon eller något i hissen under färd kommer i närheten av dörrarna. Dessa
ljusridåer ska installeras under vecka 14, 1-7 april.
Taket på 9:an
Tätskiktet på våra tak har passerat ”bäst före” datum. Förra året bytte vi ut det på 6:an. I år är styrelsen i
färd med att upphandla utbyte på 9:an. Förhoppningsvis sker bytet i sommar.
Värmeproblemet sommartid
Styrelsen har, baserat på mätningar, konstaterat att den luft som blåses in i lokalen värms upp cirka 7º C
på vägen från insuget på taket till utblåsen i rummen. Det beror delvis på att fläktrummet på taket är
varmt, men framför allt på att inluftskanalerna är oisolerade och de är förlagda i våra undertak där det
sommartid är väldigt varmt. I syfte att minska problemet kommer vi att isolera inluftskanalerna på plan
2 i 6:an. Om resultatet blir bra kommer vi att göra detsamma överallt. Därtill kommer fläktrummen på
taket att byggas om. Arbetet med att isolera kanalerna i 6:an är planerat att börja vecka 14, 1-7 april.
Golv i trapp + hiss i 9:an
Vi kommer att lägga epoxigolv (samma typ som i entréerna) i hissen och i trappen mellan plan 1 och 2.
Under tiden som arbetet pågår måste, dessvärre, trappan och hissen vara avstängda. I skrivandets stund
är det dock oklart när arbete kommer att ske, men det blir under våren 2013. Tidpunkten kommer att
anslås i portarna.
Städdag
Det städbolag föreningen anlitar kommer att storstäda bägge husen under vecka 17 och golven kommer
att maskinpoleras under helgen 27-28/4. Den medlem 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, för offert.
Årsmötet
Årsmötet har preliminärt bokats till den 30/5 kl 16.45 i restaurangen. Kallelse kommer senare. Om ni
vill delta i styrelsearbetet kontakta valberedningen (Janne Blomberg, tel 0708-71 67 08 eller Misia
Fredriksson, tel 0708-33 05 53) och anmäl ert intresse.
Plusgirot
Styrelsen har beslutat att byta bank för att få ner räntekostnaden på föreningens lån. Men eftersom
plusgirot är kopplat till vår nuvarande bank kommer det med tiden att försvinna.
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Därutöver
Arkivskåp, postboxar, p-platser med motorvärmare
I källaren i 6:an finns arkivskåp att hyra för 600 kr/år.
Emot järnvägen finns p-platser med motorvärmare att hyra för 1500 kr/år (Obs! Ej nattparkering).
I bägge husen finns enstaka lediga postboxar att hyra för 1200 kr/år.
Tider i gymet
Glädjande nog har gymet blivit populärt och det använd ungefär 20-30 h/vecka. Men för alla nyttjares
bästa håller styrelsen fortfarande på att experimentera fram bokningsregler som tillfredsställer så många
som möjligt, nu gäller följande:
-Man kan boka maximalt 2 månader framåt i tiden.
- Man kan boka maximalt 2 h/gång.
- Vardagar mellan 11.00-13.00 är det fri träning. Då är det bara att låna nyckel och gå dit (dvs. ingen
bokning krävs).
Om ni har förslag på andra regler eller något annat beträffande gymet hör då gärna av er till Anders på
Kontorscenter.
Hjärtstartare
Föreningen funderar på att köpa in hjärtstartare. Är det någon som vi ha en sådan i sina lokaler kanske vi
kan göra en gemensam upphandling och därmed få ett lägre pris. Kontakta kontorscenter om ni är
intresserade.
Hemsida
Ni vet väl att det finns en gemensam hemsida för företagen i byn (http://www.botkyrka-hantverksby.se).
Kontakta kontorscenter om ni vill komplettera era uppgifter.
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 där.
Ert privata skräp slänger ni bäst på återvinningsanläggningen i Skyttbrink, det är gratis.

Vi ses på årsmötet!
Styrelsen
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