Tullinge 2016-02-23

Information från styrelsen
Städhelg
Det städbolag föreningen anlitar kommer att storstäda bägge husen, inklusive maskinpolering av golven,
under helgen 23-24/4 eller 14-15/5. 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 torsdagen den 26/5 kl 16.45 i restaurangen. På mötet serveras
traditionsenligt pyttipanna. 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 17.
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.
Fönsterbyte
Arbetet med att byta ut fönstren fortsätter med att vi under våren byter de sista cirka 100 gamla fönstren
mot fönster med utsida av aluminium, solskyddsglas och bättre isolering. De aktuella fönstren sitter på
bottenplanet i 6:an emedan de i 9:an finns på mellanplanet mot Sadelmakarvägen och på gavlarna på
samma våningsplan. Fönstren i gatunivå kommer att vara icke öppningsbara men, för de som önskar, med
invändiga persienner. Orsaken till att de inte blir öppningsbara är dels att lokalerna blir betydligt mindre
lockande för potentiella inbrottstjuvar, eftersom de ogärna klättrar igenom krossade fönster, och dels att
risken att ett fönster lämnas öppet elimineras. Dessutom blir glasytan större om fönstren inte är
öppningsbara. Ifall någon som har lokal med fönster i gatunivå vill ha persienner eller öppningsbara
fönster utan persienner kontakta i så fall Kontorscenter eller ordföranden snarast.
Obs! Ni som har fått nya fönster tänk på att pappskivor, kuddar och dylikt mot ett av dem kan göra att det
spricker.
Konditionskontroll avloppsrör
Avloppsrören är nu drygt 30 år gamla och på några ställen i de horisontella delarna har de rostat sönder.
Föreningen har därför gett VVS resurs i uppdrag att undersöka hela avloppssystemets kondition. Det kan
därför hända att de behöver komma in i er lokal för att utföra arbeten.
Fasadbelysningen
Byte av fasadbelysningen kommer att ske så snart upphandlingen är färdig, vilket förhoppningsvis är
någon gång under våren.
Målning av vägmarkeringar p-rutor och dylikt
Målning kommer att ske så snart upphandlingen är färdig, vilket förhoppningsvis är någon gång under
våren.

Ha en fin vår önskar
Styrelsen

Besöksadress
Sadelmakarvägen 6
Botkyrka Hantverksby

Postadress
Box 566
146 33 Tullinge

Telefon
08-7784040

Bankgiro

Postgiro

846-1345

4914446-2

