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Hej!
Nu omringas Djingis av syrenernas dofter och pionerna skapar en färgsprakande prakt. Det är en efterlängtad tid vi har framför oss och lata, sköna dagar väntar runt hörnet. Äntligen är sommaren här!
Som jag i tidigare DK-Nytt skrivit kommer ett projekt att startas gällande inomhusmiljö. Detta kommer att
pågå under juni och början av augusti, där tio lägenheter beräknas delta i projektet för att testa effekten av
en mekanisk ventilation. De berörda gårdarna är S (350, 362, 364, 366, 368, 376), A (61, 63) och O (236,
238). Fläktarna kommer att sättas upp på taket och anslutas till de befintliga frånluftsrören i toalett, badrum och klädkammare. Den mekaniska ventilationen går givetvis på el och elförbrukningen faller ut på de
boende. Ett års elförbrukning beräknas kosta boendet mellan 200-400 kr beroende på hur man använder
ventilationen. Ventilationen har ett 5-stegs program och kan justeras av de boende själva. För att kunna
utreda och utvärdera effekten av projektet kommer frånluftsflödet att mätas innan och efter åtgärden. De
berörda boende kommer att få svara på frågor om åtgärden. Det är dock viktigt att även grannar till berörda boende är observanta och informerar styrelsen om de störs av eventuella ljud utomhus på gårdarna.
Många reser bort och en del pendlar mellan landet och Djingis under sommaren. Likt Lund i stort brukar
Djingis vara ganska tomt under sommarperioden och detta brukar tyvärr vara ett gyllene tillfälle för inbrottstjuvar. Som tur är arbetar våra ungdomar under stora delar av sommaren med att rensa gräs, byta
sand, måla, rengöra och plocka skräp under vicevärdens dirigering och då kan de samtidigt vara lite extra
uppmärksamma på vad som händer i området. Men ju fler ögon och öron, desto större chans att vi får ha
våra hus och bilar i fred, så tillsammans hjälps vi åt att hålla inbrottstjuvarna borta från vårt Djingis! Ställ
gärna frågor om du ser ”vilsna” människor på områdena. Fråga om de behöver hjälp eller om de letar efter
någon.
En intressant fråga som diskuterades på senaste styrelsemötet var
övervakningskameror vid parkeringsplatserna. Jag vet av erfarenhet att denna fråga är kontroversiell och inte helt lätt att besvara.
Därför vill vi veta vad du som föreningsmedlem tycker om denna
lösning. Kan det vara något för Djingis? Fördelar och nackdelar?
Kom ihåg att inget beslut är taget. Hör gärna av dig till styrelsen
om du har åsikter om detta, alla tankar är välkomna.
Sommaren är en tid då vi får lov att njuta av ledighet, långa ljusa
dagar och naturens glädjespridare i alla olika färger och skepnader. Så ta till vara på denna ljuva tid, umgås med nära och kära
och njut av sol och salta bad!
Önskar dig en riktig skön sommar & en härlig midsommarhelg!
David Homayoun Latifpour
Ordförande
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Barnpooler
Ni som fyller pooler med vatten och ställer ut på gården eller bananen
har också ansvar för dessa. Lämna dem inte obevakade utan täck noga
över eller töm dem när ni inte är på plats.

Studsmattor
Tyvärr tillåter vi inga studsmattor på
vårt område.

Sommarstängt
Expeditionen är stängd v 28-31. Tina är alltså på plats igen den
7 augusti och på sin torsdagsexpedition den 10 augusti.

Jour

Eftersom de placeras på föreningens mark är det också föreningen
som bär ansvaret om något skulle
hända.

Får man inte tag på vaktmästare eller vicevärd kan man ringa
Lövestads jourverksamhet som Djingis Khan har avtal med.
Telefonnumret hittar ni på hemsidan.
OBS! Ring endast om akuta ärenden som inte går att lösa på annat sätt.

GR

Nästa möte för gårdsrepresentanter

16 augusti kl 19

Vicevärd: Tina Hasche
Expeditionstid: torsdagar 17.30 - 19.00
Telefon: 0725-24 23 33, kontoret@djingis.se
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