Bästa medlemmar i Omtanken!
Styrelsen har haft sitt ordinarie septembermöte och nedan är en kort sammanfattning av det viktigaste
som behandlades:
•

Vi börjar med en liten uppmaning. Kan alla som vet att de har cyklar i de gemensamma förråden
titta över om ni kommer att använda cykeln under hösten och vintern. Om ni inte avser att göra det
ber vi flytta dessa till era egna förråd så de som använder cyklarna under vintern har tillgång till
gemensamhetsutrymmena och slipper stå ute in rusket under höst och vinter. Vi tackar allra
ödmjukast på förhand.

•

Vi har fått en del anmälningar om att handukstorkarna är kalla och för att råda bot på det bytte vi
pump i VVC systemet i torsdags för att öka kapaciteten. Vi kommer via FF se över de torkar som
anmälts som kalla och får vi uppmana övriga att kolla att era blir varma. Har ni nyckel för att lufta
dom så gör det annars anmäler ni oxå ev. problem till oss via hemsidan eller brevlådan vid
samlingslokalen så ska vi hjälpa er.

•

Utvärdering pågår nu av de offerter som kommit in avseende ”ombyggnad till abonnemang för
central avläsning för elen”. Beställning av detta kommer att ske under oktober.

•

Tankarna kring installation av solceller på våra tak har nu kommit så långt att vi har budgetofferter
från ett antal leverantörer och fler kommer att tas in. Två leverantörer besökte oss på mötet och
gick igenom förutsättningar, teknik och ekonomi för de olika installationerna. Kalkylerna ser bra ut
för att införa det och vi kommer att återkomma längre fram med mer information kring det hela.

•

Offertförfrågningar är även ute för förvaltningen av våra fastigheter och vi kommer under de
närmaste månaderna bestämma vem eller vilka som kommer att sköta våra fastigheter fram över.

•

Vi har fortfarande problem med att någon eller några ”har för lite ritpapper hemma” och
istället använder våra väggar som klotterplank. Är det några som kan ställa upp och dela
ut A3 papper åt de här stackarna? Inte ska väl de små liven behöva stå ute frysa och
klottra, vi lider verkligen med dom…………..de måste väl få utlopp för sin kreativitet.

•

Vi hoppas att ni noterat att Café Omtanken är öppen den 4de oktober i samlingslokalen och då är
alla hjärtligt välkomna in på en värmande fika. Något som kan behövas nu när hösten sakta men
säkert börjat sitt antågande.

•

Vi hoppas också att ni noterat de fina tavlorna vi fått upp i våra entréer. Det tog lite längre tid än vi
önskat men nu är de på plats och resultatet blev mycket bra. De små tavlorna får sitta kvar tills det
är dags att renovera våra trapphus nästa gång. Vi kan använda dom som reserv för information
som inte naturligt hör hemma i den andra tavlan.

Med vänlig hälsning styrelsen
2018-09-30
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