
 

   Slagverkets Samfällighetsförening 
 

 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN TILL MEDLEMMAR 

 
Nu är våren här och vi ser fram emot en härlig tid med en grön natur, sol och ett skönt uteliv både i vår 

förening och på annat sätt. 

Tyvärr så förmörkas ju himlen och sommaren lite på grund av den pandemi som råder både i Norrköping och 

i hela världen och såklart även för oss i Slagverkets Samfällighetsförening. 

VI HAR DÄRFÖR BESLUTAT ATT STÄLLA IN STÄDDAGEN SOM VAR PLANERAD TILL DEN 25 APRIL. 

MEN 

Om ni har lite tid över och har lust med lite uteliv och uppfräschning i föreningen så finns det tillfälle att hjälpa till, utan att 
för den skull behöva närma sig andra och dra på sig risken att bli smittad.  
På städdagen hade vi tänkt att:  

 Olja in staket samt lekredskap på våra lekplatser, framför allt på ”Kullen”  

 Måla framsidan på de två övre garagen vid nerfarten till vårt område 

 Sopa ur garage (om det känns ok).  

Storgaraget kommer att sopas med maskin den 21 april, se separat meddelande. 

 Lite skärpplockning och borttagning av grus från gräsmattor och sådant arbete som behövs för att få 

vårt område att se sommarfint ut. 

De som har lust att måla/olja in kontaktar någon i styrelsen så plockar vi fram färg/olja och penslar. 
Till er som har lust att ge föreningen en hjälpande hand tackar vi på förhand. 
 

Föreningsstämma 2020. 
Styrelsen har försökt hitta möjligheter att hålla föreningsstämma då vi för närvarande är ganska få styrelse-

ledamöter pga att två viktiga poster flyttat från föreningen nämligen ordförande och vice ordförande. 

Styrelsen är därför angelägen att få tillstånd en stämma för val av en ny styrelse så fort som möjligt.  

Tyvärr verkar det som det dröjer ett tag till men så fort tillfälle ges kommer vi att kalla till föreningsstämma i 

god tid före utsatt datum. Vi som är kvar i styrelsen jobbar på och gör det vi kan i väntan på bättre tider. 

Annat som händer i vår förening just nu. 
Vi har haft problem med att vatten försvinner i våra värmesystem och med anledning av det kan du i bifogad 

information läsa vad som gäller. 

Det har också visat sig att en del medlemmar haft problem med rostande radiatorer (element), våra hus har 

nu uppnått den aktningsfulla åldern av 40 år så naturligtvis kan både de ena och det andra poppa upp. I vissa 

fall påverkas våra gemensamma anläggningar, i det här fallet värmeanläggningen. Med anledning av det 

önskar vi göra en liten undersökning för att få veta vad vi framledes kan förvänta oss av våra gemensamma 

värmeledningar och undercentraler. Se bif förfrågan.  

Medlemmarna på ”Kullen” har redan fått undersökningen och till er där som glömt lämna in den vill vi 

påminna på detta sätt, för oss andra hoppas vi också att många vill hjälpa oss att få ett försprång med ev. 

bekymmer i våra värmeanläggningar. 

 

Vi önskar er en härligt och solig sommar och hoppas att vi inom det snaraste kan ses för en stämma. 

Styrelsen 

På föreningens hemsida: www.kv-slagverket.se, finns allt från ordningsregler till stadgar, datum för höst/vår städning, 

blankett som ska användas vid försäljning av hus, vilka som sitter i styrelsen mm. 

http://www.kv-slagverket.se/

