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Hej!
”Med vänliga hälsningar” är den mest använda frasen i skriftlig kommunikation i Sverige. ”Med vänliga
hälsningar” är också den mest använda frasen när någon menar minst med vad hen skriver. Frasen är så opersonlig att man inte ens behöver besvära sig att skriva ner den utan gör en färdig signatur inklistrad i sitt mail
till alla mottagare. Detta låter som ett i-lands problem men för mig handlar det om en vänlighet som speglar
ens personlighet och det humör man är på just då.
Föreningens hemsida är inte bara en informationskälla eller kommunikationsväg till och mellan medlemmar utan föreningens ansikte utåt. Föreningens hemsida har under många år skötts av styrelsen
och frivilliga medlemmar. En lösning som har blivit svårare och svårare att upprätthålla med bra kvalité,
relevanta uppdateringar och design. Därför har styrelsen beslutat att ta in extern hjälp för en snygg design
och en struktur som är lätt att följa upp och hitta rätt i god tid. Det kommer också att bli lättare för styrelsen
att sköta den administrativa delen och uppdateringar. Efter noggrann granskning och kontroll har vi bestämt
oss för att ge uppdraget till företaget Mild Media. Vi räknar med att bli klara med övergången före sommaren.
Det har kommit tre gedigna och välarbetade utredningar gällande P-platserna till styrelsen.
Utredarna har också lämnat bra förslag på olika lösningar för framför allt Uardavägen, många förslag som
måste bearbetas och diskuteras av styrelsen i lugn och ro. Jag vill passa på att tacka de som engagerat sig i
frågan och har lagt så mycket tid och resurser på detta. Styrelsen kommer att ta ett beslut som ska gälla från
nästa höst så snart som möjligt. Vi får dock stå ut med vårt nuvarande system de två kvarvarande månaderna.
Hälsningar, vänligen, mvh eller ingenting alls... Vad som helst men inte ”med vänliga hälsningar” till mig, tack. Sätt gärna din personliga prägel från gång till gång på dina brev, känner du inte för
någon vänlighet idag eller är du inte på rätt humör så avsluta brevet med bara ditt namn utan slash :-) eller
med bara ett ”hej då” :-)
Må väl
David Homayoun Latifpour
Ordförande

Månadens Djingis Khanare
På juldagen hade flera trädstammar blåst ner utanför M-gården, stora kraftiga stammar, som helt
blockerade gångarna utanför O och M. Alias Harnett, boende på A-gården, gjorde oss alla en enorm
tjänst genom att dödsföraktande kasta sig in i banandjungeln. Han rensade, sågade och fällde andra
murkna stammar och någon timme senare var gångarna rensade, stora stammar uppsågade, och livet
kunde återgå till det normala.

Motionsdags
Nu är det dags att dela med sig av idéer och förslag för vår förening. Alla välkomnas att lämna in motioner inför stämman. Senaste datum för inlämning av motioner är sista februari. Lägg din motion i
Vita husets brevlåda.
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Valberedningen är igång
Valberedningen är i gång med sitt arbete inför stämman. Om du har förslag på namn till styrelsen,
lämna det till vicevärden via Vita husets brevlåda.

Jordat och ojordat
En notis om elsäkerhet i hemmet: Av säkerhetsskäl skall alla uttag utomhus, i kök, dusch- och badrum
vara jordade. Det får inte finnas både jordade och ojordade uttag i samma rum i lägenheten. Om det
gör detta bör man anlita en elinstallatör för att åtgärda felet. OBS: Alla uttag utomhus kräver numera fast installerad jordfelsbrytare, det gäller även uttag monterade efter 2008 och framåt.

Fukt i badrummen
Det uppstår lätt fukt i badrummen. Två åtgärder för att motverka fukten: 1) Se till att ventilen på fönsterkarmen i badrummet är stängd (gäller inte ventilen i badrumstaket). 2) Ni som byter ut badrumsdörren: se till att den nya dörren har en springa längst ner för maximal luftcirkulation.

Hobbyrummen
Ni som har nycklar till hobbyrummen: det är fint om det sitter lappar med aktuella kontaktuppgifter i
fönstren. Ibland krockar olika personers aktiviteter i hobbyrummen. Det är ingen bra idé att måla när
någon just har slipat. Det finns förslag från GR om att göra ett av hobbyrummen till ett utrymme för
målning och endast målning. Hur ser övriga boende på det? Lämna synpunkter till styrelsen@djingis.se.

Tryck ihop kartongerna
Vi säger det igen. Och igen. Det spelar stor roll för hur många kartonger som går ner i behållaren.

Problem med tv-mottagningen?
Om problem uppstår med tv-mottagningen, kontakta vår tv-ansvariga styrelseledamot Bert Sjögren på
bertsjogren@gmail.com.

Vicevärd: Håkan Flensburg
Expeditionstid: torsdagar 17.30 - 19.00
Telefon: 046-12 03 34 Fax: 046-15 94 96
Brev: Brf Djingis Khan, Uardavägen 131, 224 71 Lund
Du kan också lägga en lapp i Vita Husets brevlåda.
Ordförande: David Homayoun Latifpour, F:243, demokratifrågor, medlemsinflytande • Vice ordförande: Mia Myrgren,
Q:334, Solbjer, utemiljö • Sekreterare: Sara Johnsdotter, F:247, DK Nytt • Vice sekreterare: Mia Myrgren • Ledamot:
Thomas Gard, Fiolvägen 49, ekonomi, utebyggnation • Ledamot: Bert Sjögren, O:222, kabel-tv, kultur, sammankallande GR • Ledamot: Peter Abrahamsson, A:25, IT, hemsidan • Ledamot: Måns Bruun, I:72, utemiljö, utebyggnation •
Ledamot: Bo Sandqvist A:43, återvinningsstationerna • Ledamot: Jan Wallmark, E:179, p-platser • Suppleant: Inga
Bonnevier, R:278, kultur, sammankallande GR • Suppleant: Olivier Gras R:276 • HSB-ledamot: Magnus Andersson.

Adress: Uardavägen 131, 224 71 Lund. Telefon: 046-12 03 34. Email: styrelsen@djingis.se

