Bästa medlemmar i Omtanken!
Vintern har hållit oss ett järngrepp i år! Vi är nu inne i april och äntligen börjar temperaturen försiktigt smyga
sig uppåt. Vi vill först av allt från styrelsen framföra vårt varma tack till att ni så mangrant ställde upp på den
extra stämman vi anordnade. Det var faktiskt ca 75 personer som hörsammade kallelsen. Känns kul och
inspirerande för oss som jobbar med att förbättra och underhålla våra fina hus. Nu till lite ny info:


Ni har nu fått underlag för den ordinarie stämma vi kommer att hålla den 16 april 18.30 i Fontänen.
Om ni inte avser deltaga ber vi er att teckna på fullmakten och lämna den till någon ni vet som ska
deltaga. OBS att man får max ta med en fullmakt till stämman.



Vi har haft besök från en firma som heter Bauer Vattenrening. De säljer utrustning för
elektromagnetisk rening av varmvatten, både tappvatten och det som cirkulerar i värmesystemen.
Som vi tidigare nämnt så har vissa drabbats av färgat varmvatten och vi första påseendet var det lätt
att tro att det kunde vara handdukshängare som var utbytta till fel sort. Detta är nu mer eller mindre
avskrivet och vi befarar att boven är våra värmeväxlare. Att byta dessa är väldigt kostsamt och
tydligen ska Bauers metod kunna hjälpa oss att bli av med problemet. Vi fortsätter att undersöka med
hjälp av referenser vi fått i ärendet.



Entrélampor och nya siffror är nu monterade vid alla ingångar och valven och vissa förråd har även
fått nya belysningar. Det återsår lite målning här och var men det får vi ta när temperaturen tillåter det.



Rensning av ventilationskanaler och justering av både tilluft och frånluftflöden pågår på
Tornhagsvägen 6, 8, 14, 16 samt senare Hjälmsätersgatan 2C. Vi vill gärna höra ifrån er efter avslut
om ni märker någon skillnad. Beställning av övriga trappor sker när vi ser att vi får avsedd verkan av
åtgärderna.



Utbyte av namn på dörrar pågår och i skrivande stund återstår Tornhagsvägen 12, 16 samt
Hjälmsätersgatan 2C. Om ni ser att något namn är felaktigt så är det bara att höra av sig till någon av
oss i styrelsen. Vi har vidare beställt nya tavlor till entréerna. De kommer att vara av ett modernare
snitt vilket gör att vi själva på ett enkelt sätt kan uppdatera vi flytt etc. Dessutom ger det ett trevligare
intryck än den "villervalla" vi nu har av smålappar.



Belysningarna är nu bytta i våra återvinningsrum så det är bara att kliva in och vika ihop kartongerna.
För det har ni väl inte glömt............Hjälp oss förresten att hålla utkik efter den klottrare som ritar på
våra dörrar i valven, det är
väldigt kostsamt att tvätta och sedan måla om varje gång.

Med vänlig hälsning styrelsen
2018-04-03
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