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Sommaren är här på riktigt. Det har redan varit både sommarvärme och härliga kvällar och nätter. Som
vanligt får vi ägna oss en del åt spekulationer om vädret och semestertider. Vädret har alltid en central roll i
det sociala livet i Sverige och vi pratar gärna om det oavsett väderförhållanden. Fast det är roligare att vara
ute i värme och prata om väder än att vara inne, frysa och hoppas på sol.
En sak är i alla fall säker och kräver inga spekulationer, nämligen föreningens fortlöpande arbete under
sommaren. Våra duktiga ungdomar är på gång och arbetar fint under vicevärdens dirigering. Det ska målas,
städas, bytas sand mm.
Ett annat uppdrag som har inneburit mycket arbete för några medlemmar i styrelsen är inspektion, diskussion och åtgärdsplaner av föreningens samtliga lekplatser. Ju mer vi diskuterar desto tydligare blir omfattningen av arbetet. Detta innebär ett enormt stort arbete som kan resultera i förändring av hela föreningens
lekplatser och utemiljö efter nya direktivet från EU. Som tur är finns det en jätteduktig grupp bestående av
fyra styrelsemedlemmar och tre engagerade föreningsmedlemmar som arbetar flitigt med detta tillsammans. Vill du bidra med dina kunskaper gällande juridik, byggkonstruktion och säkerhetsfrågor så kontakta
styrelsen.
Nu för tiden lever vi med Facebook och många tycker det är en självklarhet att använda sig av denna sociala
kanal. Det är upp till var och en att använda Facebook i sin privata krets men att
omvandla Facebook till ett diskussionsforum för föreningsfrågor fungerar inte.
Vill du fråga något om föreningen eller har synpunkter så vänd dig hellre direkt
till styrelsen@djingis.se. Dessutom har en del hört av sig och klagat över språket
på Facebook vilket styrelsen inte kan blanda sig i då detta inte är ett forum
som vi står bakom.
Sommaren är för avkoppling och att bara vara. Ibland kan vissa dagar
upplevas jobbiga och stressiga på Djingis Khan, att man inte får vara
i fred. Det är inte alltid lätt att bo så nära inpå varandra utan att
påverkas av grannarnas aktiviteter, det kan bli rätt så irriterande i vissa
stunder. Det går att kombinera glädjen och hänsynstagandet till andra.
Det är roligare när alla är glada!
Njut av dagarna, sommarkvällar och se den jobbiga grillröken som den härliga
grilldoften, låt katterna nosa på dina fötter, ge dem lite av den brända korven och
njut av din kalla öl eller ditt rosévin  Det är ju sommar trots allt…
Önskar alla en riktig skön sommar!
Hälsningar
David Homayoun Latifpour
Ordförande
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GR: Tvättmaskinerna luktar illa. Styrelsen: Vi ser över detta. GR: Har
lekplatsgruppen sökt EU-bidrag? Styrelsen: Nej – men har man kunskap
om detta får man gärna höra av sig till oss och stötta upp. GR: Fasadtvätt
på gång? Styrelsen: Vi har inte planerat någon sådan, men inspekterar
de gårdar som målades först förra gången och ser vad vi kan göra med
dem som är värst drabbade. GR: Kan kommunen komma hit och hämta
miljöfarligt avfall? Styrelsen: Vi har redan behållare för batterier, glödlampor, etc, men vi ställer frågan om det är möjligt att få hjälp även med
målarfärg, etc..

Pågående projekt!

Parkeringsplatser

Laddstolpar

Nu lanserar vi ett nytt avsnitt på
hemsidan som vi kommer att kalla
Pågående Projekt. Vi kommer
kortfattat att redogöra för det
som vi jobbar aktivt med just nu i
DK-nytt – fördjupad information
rätt kontaktperson i styrelsen
kommer att finnas under denna
rubrik på hemsidan.

Ett system som ger kontroll på
Den grupp som via stämmobeslut fick i uppdrag att utreda frågan om
energiförbrukningen för laddstolhur vi hanterar problemet med klibbiga bilar samt att ge förslag på alparna är under uppbyggnad.
ternativa lösningar och kostnader, har via sociala medier uttryckt missnöje med hur återkopplingen från styrelsen skötts. Frågan om våra ekar
Solceller
har, som alla vet, en mångårig historia; via en arbetsgrupp hoppades
Diskussioner med olika elbolag
man att en gång för alla hitta en bra lösning. Tyvärr är det lättare sagt än
kring att sätta solceller på våra tak
gjort och styrelsen har lagt mycken möda på att försöka hitta en bra
pågår.
metod.
Frågan om bristen på återkoppling tar vi dock till oss och i samband med
detta DK-nytts utgivning kommer vi också att informera om detta via särskilt utskick till alla hushåll.

Regnvattenåtervinning
MJ Bygg bistår med installation för dem som vill köpa regntunnor. Tänk dock på att köpa en tunna med lock
samt avrinningsfunktion. Föreningen betalar utkastare till stupröret och installationen av denna.

Disponibla ytor
En fastighetskarta via ett geografiskt informationsprogram kommer att tas fram för att på längre sikt få koll
på såväl de enskilda hushållens disponibla ytor som en logg för lägenheternas åtgärdshistoria.

GR

Nästa möte för gårdsrepresentanter

15 augusti kl 19

Vicevärd: Tina Hasche
Expeditionstid: torsdagar 17.30 - 19.00
Telefon: 0725-24 23 33, kontoret@djingis.se
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: Måns Bruun,
I:72 • Sekreterare: Mia Myrgren, Q:334, DK Nytt • Ledamot: Thomas Gard, Fiolvägen 49, ekonomi, utebyggnation •
Ledamot: Bert Sjögren, O:222, kabel-tv, kultur, sammankallande GR • Ledamot: Anna Nilsson, O:248, webmaster, GR,
utemiljö • Ledamot: Stefan Aguayo, P:184, husgrunder, energigruppen • Ledamot: Maria Leonora G:151, utemiljö,
tvättstugan • Ledamot: Olivier Gras R:276, innebyggnation, återvinningsstationer • Ledamot: Åsa Bodell, T:304, utemiljö • Suppleant: Anders Magnusson • Suppleant: John Argérus • HSB-ledamot: Magnus Andersson.
Adress: Uardavägen 131, 224 71 Lund. Telefon: 0725-24 23 33. Email: styrelsen@djingis.se

