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En förening man gärna flyttar till

Styrelsenytt februari 2022

Våren börjar anas i områdets rabatter

Medlemsmöte den 6 april klockan 18 00 i NamNam Indias lokaler
Äntligen har restriktonerna hävts och vi kan träfas live som förr. Informaton om mötet 
kommer at sändas ut under mars.

Förändring av gymlokalernas layout och utrustning
Styrelsen beslutade under hösten 2021 at, när Covid-smitan så tllåter, göra en riktad insats
för de äldre medlemmarna i föreningen. Grundmotvet är en grundläggande medicinsk 
slutsats at äldre, även äldre-äldre, har stor hälsonyta av styrketräning. Även om träningen 
begränsas tll lägre vikter och få upprepningar.
Då föreningen nu befnner sig i den angenäma situatonen at et fertal medlemmar, 
beroende på utbildning och  yrkeserfarenhet, är mycket kunniga i metoder för  styrketräning 
och annan typ av kroppslig träning, kan föreningen framgent även hjälpa tll med individuella
träningsprogram.
Det har även öppnats en möjlighet at starta gruppundervisning i yoga. En medlem är 
verksam som yogainstruktör och har förklarat sig villig at vara föreningen behjälplig med 
deta. Et resultat av yogaträning är, förutom ökat välbefnnande, bätre rörlighet och balans.



För at skapa en efektvare gymanläggning, där fer kan träna samtdigt, fytas pingisbordet 
tll et separat rum och det nuvarande multgymmet ersäts med separata 
träningsutrustningar.

Informaton om styrketräning och yoga den 23 mars klockan 14 00 i rotngrummet och 
träningslokalen
Begivenheten inleds med at en fysioterapeut föreläser om de vetenskapliga rönen vad gäller
nytan av styrketräning för äldre och äldre-äldre. Gruppen delas upp och växelvis får 
grupperna informaton om hur träningsutrustningen fungerar samt informeras om den stora 
nytan av yoga. Föreningen bjuder på lätare förtäring (smörgåstårta) och kafe/te.
Målgruppen är äldre och äldre-äldre som i mycket liten omfatning eller aldrig har nytjat 
träningsutrustningen tdigare. Ingen särskild klädsel krävs.

Nyt gruppanslutningsavtal avseende bredband med Telenor
Det nya avtalet som har en grundkostnad, som betalas av föreningen och ingår i 
månadsavgifen, på 199 kronor per hushåll och månad kommer at ge en 
strömningshastghet på 500 mbit/s, dvs en högre nivå än vad vi har för närvarande. 
Uppgradering av nätet kommer at ske och beräknas vara klart inom sex månader från 
avtalets tecknande. Deta innebär at hushållen kommer at kunna nytja den nya 
hastgheten efer sommaren 2022. Yterligare informatonsmaterial kommer at delges via 
hemsida och e-post.

Motoner tll stämman den 18 maj
Styrelsen vill återigen påminna om at motoner tll stämman ska vara inlämnade senast den 
31 mars.

Byte av värmeaggregaten i dam- och herrbastun
Till stort förtret för frekventa användare har bastuaggregaten ofa sluta fungera och krävt 
reparaton. Styrelsen har beslutat at båda aggregaten ska bytas ut tll en variant som tål den
myckna användningen.

Injustering av värmesystem och utbyte av termostater
Värmesystemet i lägenheterna har tll viss del uppnåt den tekniska livslängden. Bland annat 
gäller det termostaterna. Många punktnsatser under åren har också medfört at det 
uppståt en obalans i vatenfödet i värmesystemen. Deta medför ojämn värmefördelning i 
synnerhet i A-huset. Under året kommer därför systemet i A-huset at justeras. Motsvarande
justering i B-huset görs under 2023.
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