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Öppet hus
Stort tack till alla som besökte oss den 23:e
februari. Det var väldigt trevligt att träffa så många
av er. Vi vill samtidigt passa på att tacka för alla
bra tips och kommentarer vi fick under
eftermiddagen  självklart följer vi upp allting. Det
här kommer vi göra om!
Ventilation (OVK)
Arbetet med pågående OVKåtgärder fortskrider.
Frånluften har nu rensats i 54a/54b/52/50 och
arbetet fortsätter i 48a och 48b
Tilluften kommer att rensas i vår när det har blivit
varmare. Våra radiatorer behöver nämligen fällas
och när detta görs behöver hela värmesystemet
kopplas ner under ca 23 dagar.

Trappombud
Ett av alla bra tips som kom upp på vårt öppna
hus var trappombud.
Som trappombud har du extra koll på vad som
händer i din port. I det ingår regelbunden kontroll
att hissdörrar, lampor, port osv fungerar som det
ska. Du tar även emot felanmälningar från boende
i din port och rapporterar till Cemi.
Intresserad? Kontakta styrelsen!
styrelsen@dengyldeneporten.se
Provstam i 54b
Styrelsen har kontrakterat ÅF som kommer
projektleda ett stambyte i 54b. I anbudet ingår att
ta fram förfrågningsunderlag och ta in anbud från
olika entreprenörer. I samarbete med styrelsen
kommer sedan ett kontrakt skrivas med en
entreprenör som genomför stambytet.

Efter att tilluften har rensats kommer även
injusteringen ske i alla lägenheter. Så det är
väldigt viktigt att ventilationslådan i antingen hallen
eller köket är tillgänglig när RT kommer på besök. Vi kommer senare även kunna använda detta
För frågor angående ventilationen går det bra att förfrågningsunderlag för kommande stambyte i
kontakta Jakob Dahlner: 0721 61 49 33
hela föreningen.

Trädgård/Lekplats på baksidan
För frågor kring detta kontakta Jakob Dahlner
I samarbete med grannföreningen (Marskalken2) 0721 61 49 33
så har en arbetsgrupp bildats som undersöker
möjligheten att anlägga en trädgård och lekpark på Underhållsplan
det gemensamma området på kullen på baksidan. Vi har nu fått in en underhållsplan för föreningen.
Vi kommer presentera innehållet på årsstämman i
Arbetsgruppen kommer ta in offerter och sedan
maj. Vill du veta mer tidigare så går det bra att
presentera sitt resultat för båda
kontakta styrelsen@dengylendeporten.se
föreningsstyrelserna.
Bredband2
För frågor kontakta
Vi vill passa på att påminna alla om att vi har ett
styrelsen@dengyldenporten.se
väldigt förmånligt bredband från Bredband2 som
enbart kostar 88kr/mån för 100mbit.
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