Tullinge 2014-01-28

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:
Bytet av fönster samt tätskiktet på 9:ans tak
Nu är all fönster snart bytta på det översta våningsplanet bägge husen. Vi fortsätter, som planerat, med
övriga fönster enligt den plan som beslutades på föregående ordinarie årsmöte.
Därtill är arbetet med att byta tätskiktet på taket till 9:an slutfört.
Gymet
Glädjande nog har gymmets populäraritet ökat ytterligare och det kommer att bli ännu bättre när vi får
den nya multigym maskinen i månadsskiftet mars/april.
Fast tråkigt nog glömmer en del att ställa tillbaka den utrustning de använt där den ska stå. Så snälla
tänk på att, exempelvis, hänga tillbaka boxningshandskarna på kroken.
Värmeproblemet sommartid
Styrelsens förhoppning är att alla de tidigare utförda åtgärdena, såsom att byta till fönster med
solskyddsglas högst upp, minskat problemen. I vår kommer därtill kylningen förbättras i skjulet på 9:ans
tak, som innehåller huvudkanalerna för ventilationen.
Tillbyggnad av garaget emot järnvägen och nya soprutiner
Från vecka 15 kommer garaget emot järnvägen att byggas ut med fyra nya garage på den plats där
containern står idag. Den befintliga containern kommer då att ersättas med en täkt dito på en annan plats
och övriga sopsorteringskärl kommer att förvaras i ett nybyggt utrymme på gaveln till de nya garagen.
Städdag
Det städbolag föreningen anlitar kommer att storstäda bägge husen inklusive maskinpolering av golven
under helgen 10-11/5, givet att gården då hunnit sopas. 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.
Årsmöte och 30-årskalas
Årsmötet har preliminärt bokats till den 22/5 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.
Eftersom våra hus byggdes 1984 fyller de 30 år i år, det ska vi fira med öl/vin och middag efter
årsmötet.
Nya medlemmar
Beamtech Nordiskas lokal har den 1/1 överlåtits till två av dess aktieägare: Emma & Elin Holding AB
samt Åke Nykvist Beam AB. Och den 1/4 flyttar Office i Telge AB in i Sara Brobys lokal. De nya
medlemmarna hälsas välkomna.
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Trafikfrågor
- Styrelsen har i samråd med Botkyrka kommun bett Trafikverket ändrar hastighetsbegränsningen till 30
km/h på Västerhaningevägen, från en bit innan korsningen med Sadelmakarvägen fram till
Huddingevägen. Detta eftersom kollisionsrisken är hög då sikten delvis är skymd av ett berg, ett kraftigt
räcke längs en gångväg samt vintertid även snövallar. Därtill kör en del av trafikanterna på
Västerhaningevägen väldigt fort, i synnerhet de som vill hinna över Huddingevägen innan det blir rött
och en stor del av trafiken utgörs av tunga lastbilar.
- Vidare har alla föreningarna tillsammans beslutat att förbjuda trafik med tunga lastbilar på
Sadelmakarvägen (bortsett ifrån godstransporter). Då dessa tunga fordon sliter så mycket på vägen att vi
tvingas reparera den varje år.
- Slutligen är det många, både fotgängare och bilar, som åker kors och tvärs i området. För att minska
risken för allvarliga olyckor, överväger därför föreningarna att begränsa hastigheten i området till 30
km/h.

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.
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.

Vi ses på årsmötet!
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