Tullinge 2015-02-03

Information från styrelsen
Tillbyggnad av garaget emot järnvägen och nya soprutiner
Nu har vi äntligen fått tag på en ny entreprenör som kan bygga garagen åt oss för ett rimligt pris, efter att
den tidigare hoppade av. I vår kommer således garagelängan emot järnvägen att byggas ut med fyra
garage (som redan är uthyrda), på den plats där containern tidigare stod. Därefter kommer hyrorna för de
befintliga garagen att justeras uppåt så att alla garagehyresgäster betalar samma hyra till föreningen. Det
innebär att från och med kvartal 4, dvs from 1/10 kommer hyrorna för garagen som sitter ihop med gaveln
på 9:an att vara 2.100 kr/kvartal.
Källsorteringen och uttjänta batterier
När tillbyggnaden av garagelängan är klar kommer kärlen för sopssortering att förvaras i ett nybyggt
utrymme på den norra gaveln. Vidare har föreningen skaffat ett källsorteringskärl för batterier, som tills
vidare står invid kärlen för elektronikskrot och lysrör med mera.
Städhelg
Det städbolag föreningen anlitar kommer att storstäda bägge husen, inklusive maskinpolering av golven,
under helgen 9-10/5. 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
Årsmötet har preliminärt bokats till den 28/5 kl 16.45 i restaurangen. Om ni har några förslag som ni vill
att årsmötet skall behandla (motioner alltså) skall dessa finnas med i kallelsen, vilket gör att styrelsen vill
ha dessa senast i vecka 18. Motionerna kan mailas till ordföranden: gunnar.bjoring@boksidan.com. 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.
Kurser i hur hjärtstartarna fungerar
Som de flesta förhoppningsvis noterat finns numera hjärtstartare i både 9:an och 6:an. Föreningen
kommer under våren arrangera två kurser i hur dessa fungerar. Den första hålls torsdagen den 19/2 kl
14.30 i lunchrummet på plan 2 i 6:an. Den andra hålls på samma plats torsdagen den 28/5 kl 14.30, alltså
före årsmötet. Alla är välkomna!
Lunchrummet i 9:an
Under våren kommer lunchrummet att fräschas upp med nya möbler och ytskikt. De befintliga möblerna
kommer att kasseras, men är det någon som vill ha dem går det bra att ta dem lördagen den 9/5. Annars
kastas de söndagen den 10/5, då de nya möblerna monteras.
Nödutrymningsanordningarna på entrédörrarna
Det har visat sig att någon eller några använder nödutrymningsanordningarna för att ta sig ut ur husen
efter kontorstid. Det är inte tillåtet då det kostar föreningen stora pengar för larmutryckningar, det sliter
på nödutrymningsanordningarna, det tjuter i huset och det orsakar en mängd besvär för dem som
återställer dem.
Om behov av nödutrymning uppstår går det till på två sätt beroende på om nattlåset är aktiverat eller inte:
- Då nattlåset inte är aktiverat räcker det med att vrida ner handtaget på dörren.
- Då nattlåset är aktiverat skall nödknappen på väggen först tryckas in (för att låsa upp nattlåset),
därefter kan dörren öppnas med nödvredet.
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