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Tisdag 22 Juni 2021

BROTTARNYTT
Kontrakt Skrivet med Jönköping Energi för Nytt Värmesystem
Två avtal är skrivna med Jönköping Energi för etapp 1 för vårt nya värmesystem. Avtalen avser
utbyte av värmecentral och grävning samt byte av sekundärledningar fram till 26- och 30-längan.
Kopior av avtalen finns att läsa i tvättstugan.
Jönköping Energi driver projektet och planen är att etapp 1 ska vara klart den sista september.

Grillsäsong
Äntligen grillsäsong, men grilla med försiktighet! Om du grillar med kol, tänk på att ställa grillen
med avstånd ifrån husväggar. Håll uppsikt och ha en hink med vatten redo om olyckan skulle vara
framme.

Panncentralen Behöver Tömmas
Inför bytet av värmesystemet så behöver panncentralen tömmas. Om du förvarar en cykel eller
något annat där, så behöver den flyttas och ska vara borttagen senast den 31/7. Det som finns kvar
efter den dagen kommer på något sätt att avyttras.

Nytt Bord och Nya Bänkar Uppsatta vid Lekplatsen
Ett nytt bord med tillhörande bänkar har satts upp vid lekplatsen. Använd dem gärna!

Test av Robotgräsklippare
Husqvarna kör ett test med delad robotgräsklippare för några hus i 30-längan. Den tid som
klipparen (som är döpt till Sonny) inte kör på hustomterna, kör den på ytan utanför staketet.

Låna Släpkärra
Samfällighetens släpkärra finns att låna. För att låna släpkärran behöver tid bokas i tvättstugan. I
tvättstugan finns även nyckeln i ett skåp med kodlås. Koden fås genom att maila till
info@brottaren.se och fråga om koden.

Klädhängare i Tvättstugan
Styrelsen har fått en förfrågan om att sälja klädhängaren i tvättstugan mot att bokhyllor och krokar
sätts upp. Meddela styrelsen innan nästa styrelsemöte om det finns fler som har intresse av att
köpa klädhängaren.

Journummer
1

Huskvarna

Tisdag 22 Juni 2021

Gällande föreningens journummer skall detta endast användas vid felanmälan av vatten och
värme. I övrigt hänvisas andra ärende till styrelsen@brottaren.se

Nästa Styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 11 augusti. Ni är varmt välkomna att komma med förslag och
synpunkter till oss i styrelsen. Skriv då till info@brottaren.se.

Stoppa pressarna!
Sent under tisdagskvällen fick Annika Osbeck rycka ut på jour pga avsaknad av varmvatten.
Jönköping energi larmades som skickade ut en tekniker. På plats kunde det konstateras fel på en
motor som åtgärdades och varmvattnet kom tillbaka inom kort.
Vi tackar Annika m fl för snabb insats och bra utfört arbete.
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