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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

Oj oj oj sen senaste nyhetsbrevet har vi alla fått uppleva den varmaste sommaren på över 260 
år!! Det satte oss alla på hårda prov att klara de höga temperaturer som det blev i våra 
lägenheter. Frågor har ställts om vi inte kan installera kylning eller om man får installera egna 
utvändiga kylaggregat. Det är dessvärre varken möjligt att installera central kylning till en rimlig 
kostnad eller tillåtet att sätta upp utvändiga aggregat. Det enda rimliga alternativet är egna 
små luftkonditioneringsaggregat för att kyla tex sovrum. Styrelsen har nu återsamlats efter 
denna värmebölja och haft ett första möte där bl.a. följande togs upp: 

 

• Vi går nu ut på stor bredd med upphandling av skötsel av våra fastigheter samt teknisk och 
ekonomisk förvaltning. Nuvarande avtal löper ut 1 januari 2019. 

 

• Belysningarna över våra tre informationsskyltar byts och ersätts med ledbelysningar. Vill ni se hur 
det ser ut så finns en armatur monterad vid p-automaten på Tornhagsvägen. 

 

• Nya värmeväxlare är nu installerade i rummet nedanför samlingslokalen. Kika gärna in genom 
fönstret och beskåda hur en modern anläggning ser ut. Den är en tredjedel så stor och har ändå 
högre kapacitet än den gamla. Om ni märker att era handukstorkar inte blir så varma som förr så 
kan ni behöva lufta dom då hela systemet varit tömt på vatten. Hör av er om ni skulle behöva 
assistans med det. Detsamma gäller elementen men det återkommer vi till när värmen släpps på. 

 

• Vi har uppdaterat informationen på vår hemsida vad som gäller vid nyinstallation av handukstorkar 
och spiskåpor. Dessa bifogas även till detta nyhetsblad. 

 

• Vi har fått underlag från MSB angående systematiskt brandskyddsarbete och en ”lathund” för oss 
alla finns nu på hemsidan och bifogas även till detta nyhetsbrev. Var snälla och ägna en stund och 
läs igenom det. Vi behöver alla påminnas då och då om det som vi normalt betraktar som 
självklarheter. 

 

• På grund av att vi förlorade Per Olof så fick vi försening i uppsättandet av våra nya 
informationstavlor i entréerna men nu ska det vara på gång genom FF:s försorg. 

 

• Vi har fått en fråga om parkering av motorcyklar på våra gårdar och det kan vara av intresse för 
alla att veta att det inte är tillåtet av det enkla skälet att det föreligger risk för blockering av 
utryckningsfordon vid tex brand. Dessa skall ställas på våra besöksparkeringar på vid 
Tornhagsvägen eller på våra hyrda garageplatser. 

 

• Ansvarig för uthyrning av samlingslokalen är tills vidare Ewa Johansson Tornhagsvägen 14. Som 
vanligt bokar ni via tavlan utanför lokalen. Frågor kan ställas till Ewa via ej@omtanken.info eller via 
”kontakt” på hemsidan.  

 

 
Med vänlig hälsning styrelsen 
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