Bästa medlemmar i Omtanken!
Styrelsen samlades den 19de juni för en sista genomgång inför semestertiderna. Efter Per Olofs
bortgång har vi nu temporärt genomfört en del förändringar i olika rutiner tills vi finner en samlad lösning
på hur det ska hanteras framöver. Dessa redovisas nedan och återfinns även på vår hemsida.
•

För att hämta ut nya nycklar och taggar hos Certego vänder ni er till Eva Johansson
Tornhagsvägen 14 eller Per Mårtensson Hjälmsätersgatan 2C för att erhålla en rekvisition.

•

Eva Johansson hanterar även följande:
o
o

Parkeringstillstånd för hantverkare.
Nyckel till samlingslokalen hanteras av Eva tom 3 juli

•

From 4 juli hämtar ni nyckel hos Lennart Danielsson Hjälmsätersgatan 2A

•

Vicevärdsexpeditionen kommer att vara öppen 26 juni
(meddelas endast på detta sätt) och även fortsättningsvis sista tisdagen i varje
månad med undantag av juli och augusti.

•

Som vanligt kan ni även fortsättningsvis kontakta oss i styrelsen via hemsidan eller via en lapp i
brevlådan utanför samlingslokalen.

•

NI har säkert sett att vi har hantverkare i rummet bredvid samlingslokalen. De håller på att byta vår
värmeväxlare och om allt löper som planerat så kommer överkoppling att ske nästa onsdag, alltså
den 27 juni. Under denna dag kommer enligt uppgift varmvattnet att vara avstängt hela dagen och
även kallvattnet under kortare perioder. Firman som genomför det hela kommer att sätta upp
lappar i god tid i våra trappor så ni kan förbereda er genom att tappa upp det kallvatten ni behöver
under dagen.

•

Om ni har hört att det har bubblat i era element så är det en konsekvens av värmeväxlarbytet. Vi
tömmer och rensar samtidigt hela värmesystemet.

•

Alla ventilationssystem är nu genomgångna och det kommer att avslutas med en sk. OVK,
Obligatorisk VentilationsKontroll, för att se att vi har rätt flöden i alla lägenheter.

•

Till sist vill vi från styrelsens sida tillönska er alla en trevlig midsommar och en trevlig semester och
vi får hoppas att vädrets makter är oss nådiga och att sommarvärmen inte bara var i maj.

Med vänlig hälsning styrelsen
2018-06-20
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