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Renoveringen av förstukvistarna   
Måndagen den 18 augusti börjar Byggnadsfirman OL.We AB att renovera och bygga om våra 
skamfilade entréer. Arbetet börjar i port 2 och samtliga entréer ska vara ombyggda den 31 oktober. 
Under ombyggnadstiden kommer byggfirman att ha sitt ”högkvarter” i panncentralen. De kommer 
att ha ett litet kontor och ta sina fikaraster på entresollplanet medan pingisrummet kommer att an-
vändas för att förvara diverse materiel. 
 
Under deras arbete kommer vi tyvärr tvingas att stänga pingisrummet för våra medlemmar. Där-
emot kommer hobbylokalen fortfarande kunna användas av hobbygruppen. Likaså kan den konst-
närliga verksamheten fortgå på entresollplanet – förhoppningsvis i gott samarbete med byggkillar-
na, som bortsett från sina fikaraster endast kommer att använda ett bord som kontor.  
    

Ny elleverantör 
Till och med den sista juli har vi fått vår ström från Telge Energi. Fr.o.m. den 1 augusti 2008 är det 
Vattenfall som levererar vår el. Vi har tecknat ett rörligt avtal med Vattenfall. Priset är kopplat till 
elbörsen Nord Pools medelpris för respektive månad + elcertifikatet. Det gör att vi inte förrän i 
efterhand månadsvis kommer att veta hur mycket elen kostar. Det nya systemet kommer vi inte att 
märka av förrän på avgiftsavierna för januari – mars 2009. Förbrukningen under maj – juli, till ett 
fast pris av 1,03 kr per kWh, kommer att redovisas på avgiftsavierna för oktober – december. 
 

Inbrott i garagen 
Under sommaren har vi haft några inbrott samt inbrottsförsök i garagen. Därför finns det anledning 
att påminna om att inte förvara något stöldbegärligt i garaget. Våra garage får nog betraktas unge-
fär lika säkra eller osäkra som en car-port. 
 

Något om tvättstugans tider och programmering 
Tvättstugan är återinvigd och i bruk. Flera har spontant hört av sig till hemsidan om sina erfarenhe-
ter från de första tvättarna, vilket vi verkligen uppskattar och hoppas fortsätter eftersom det hjälper 
oss att kunna justera bl.a. programmeringen efterhand.  
 
Outnyttjad/ej avbokad tid bokas automatiskt av efter 30 minuter. Torktiden i torkrummen är för-
skjuten med 30 minuter men är som tidigare tre timmar. I tvättstugans utrymmen får man ta ner 
och hämta sin tvätt 30 min. efter avslutat pass.  
Spontantvätt är möjlig om det finns minst 60 minuter kvar av ett pass. Vill man fortsätta tvätta 
också passet därefter måste man dock vänta tills ”spontanpasset” är avslutat. Systemet tillåter näm-
ligen inte att man har flera pass inbokade samtidigt. Det innebär även att om man t.ex. redan bokat 
en tvättid men kommer på att man vill utnyttja en ledig tid redan idag, måste man avboka den gam-
la tiden. Först när man tvättat färdigt kan man boka tillbaka om ingen annan hunnit ta tiden. 
 
Webbokningen och debiteringssystemet har inte kommit igång ännu. Vår samarbetspartner Sö-
derKyl och Electrolux jobbar för fullt för att få systemen att fungera. Vi hoppas kunna ha webbok-
ningen i gång senast i slutet av nästa månad. Däremot kommer gjorda tvättar inte att kunna komma 
på avgiftsavierna förrän första kvartalet 2009. 
 
Du som vill ha en genomgång av bokningssystem och maskinpark hör av dig till Karin Olsson eller 
Jan Tillenius så ordnar vi det. 


