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Hej!
Vädret har en central roll i det sociala livet i Sverige. Mina ovetenskapliga dock empiriska iakttagelser visar
att vädret är vägen till de flesta konversationer och samtal. Att prata väder måste vara den mest fredliga
och minst kontroversiella konversationen som finns. Båda/alla partner är totalt överens om saken, man
bara bekräftar varandras påstående utan några invändningar. Det roliga är att fenomenet stämmer oavsett väderlek, vinter eller sommar, dag eller natt, men det är också ett fenomen som man sällan finner
utanför norden, kanske på grund av vår minst sagt ombytliga väderlek här i norr!
Föreningens underhållsarbete fortlöper som vanligt, dock i något lugnare takt när det är semesterperiod.
Våra duktiga ungdomar är på gång och arbetar fint under vicevärdens dirigering. Trädgårdsarbetet fortsätter också som planerat och vaktmästeriet likaså. Styrelsen hade i avsikt att byta golv i tvättstugan under
semesterperioden när det är mindre belastning på tvättstugan. Tyvärr har hantverkarna också semester
just denna period, att byta golv kommer därför ske under september månad. Mer information hittar du på
www.djingis.se.
Under sommaren kommer även takfläktar sättas upp i Vitahusets lilla lokal, på samma sätt som i den stora
lokalen för en bättre luftcirkulation och ett friskare klimat.
Styrelsen har haft kontakt med företaget ”trafik & fritid” som utför arbetet med gummiplattor vid gungställningarna. Enligt företaget ska inte finnas några risker med giftiga ämnen i dessa material för våra barn
och boende då det endast finns i det djupare skiktet. Samma företag ska ha ett seminarium med representerade från myndigheter, forskare, näringsidkare mm för
att komma fram till ett utlåtande om vad som gäller. Därför
har styrelsen valt att avvakta med fortsatt byte av sand mot
gummi tills vi har fått det skriftliga uttalandet. Mer information finner du på www.djingis.se.

Sommaren är härlig men full av förväntningar. Saker ska
fixas, massor av projekt ska sjösättas, EM-fotboll ska följas
och så vill vi ju koppla av och umgås med nära och kära. Att
få ihop allt är en konst och konstigt nog är vi alla bra konstnärer för att vi fixar det på något sätt år efter år.
Nu är det äntligen sommar och vi firar den med lata, sköna
och lugna dagar.
Glad midsommar!

Må väl

David Homayoun Latifpour
Ordförande
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GR: Enkät angående TV-utbud önskas Styrelsen: Ok avtalet går snart ut GR: Mycket störningar och
vibrationer från bygget på Solbjer Styrelsen: Viktigt att dokumentera datum och klockslag. GR: Lukt
från grunden på S-gården i hall och lilla toaletten Styrelsen: Tina har fått information och MJ-bygg
kommer att titta på det GR: Gummimattor under gungorna Styrelsen: Företaget menar det finns lite
gift som aldrig kommer upp till ytan. Företaget ska lämna skriftligt intyg om hur det fungerar GR: Sommarjobbarna tar för bort det översta lagret sand och fyller sedan på, S-gården menar att de aldrig fick
påfyllning förra sommaren Styrelsen: Tina har informerat om att dom får extra sand nu GR: Vad kan
man göra åt området mellan VH och ICA-Tornet Styrelsen: Vi har utlyst tävlingar tidigare. Men inget
förslag har varit genomförbart hittills. GR: Taken över entréerna, Styrelsen: Vi ser över dem efterhand
som det kommer in anmälningar.

GR Nästa möte 17 augusti
Tvättstugan kommer att renoveras i höst, förmodligen med start i september, då vi bland annat ska lägga in ny
klinker. Detta beräknas ta ungefär två veckor. Under denna tid kommer det inte gå att boka tvättstugan som vanligt utan för de maskiner som är tillgängliga är det först på plats som gäller. Mer information om detta kommer i
augustinumret av DK-nytt och naturligtvis på hemsidan, www.djingis.se
Vår vicevärd Tina kommer att semester onsdag till fredag under
vecka 26-29 .
Det är flera som har kommit in med klagomål på att det blir störda
av bygget på Solbjerskullen och bland annat rapporterat vibrationer
så kraftiga att hela huset skakat. Det är viktigt att ni dokumenterar
detta med datum och tidpunkt. Skicka informationen till styrelsen.
Skulle sprickor eller liknande uppstå så fotografera dem och skicka
med.
Glöm inte att vi, föreningen, har avtackning av vår förra vicevärd Håkan en 20 augusti på Vita huset, mer info om detta kommer på hemsidan

Den fasta telefonen och faxen på kontoret i Vita huset kommer att sägas upp snarast eftersom dessa i princip inte
används längre. Hädanefter hänvisas alla att ringa på mobiltelefonen (se nedan)
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