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Trädgården
Gräsmattan  mellan  27:an  och 29:an  är  nu anlagd 
och  börjar  ta  form.  Inom  några  veckor  kommer 
gräset att vara ok för att börja användas.

Ytan  kan med fördel  användas  för  fika,  grillning 
och  andra  aktiviteter.  Men  tänk  dock  på  att  visa 
respekt och inte störa boende runtomkring.

Vill du vara med och påverka husens omgivningar, 
ta  kontakt  med  trädgårdsgruppen  som  leds  av 
Mårten Hagardsson.

Gräsklippning sker också genom frivilliga insatser 
via  medlemmarna.  Detta  sparar  föreningen  ca 
45.000 kr på. 

Husvärdar
I varje hus finns det en husvärd. De ansvarar för att 
det  ser  snyggt  ut  i  husen  och  ta  hand  om 
nyinflyttade. Några av dessa har bytts under våren. 
Husvärdarna är:

3:an Jonas Larm, lgh 422
27:an Margareta Alfredsson, lgh 511
29:an Anders Årman, lgh 625

Underhåll
Underhåll på entrédörrar, runtomkring hissarna och 
allmän  översyn  av  trapphusen  kommer  att 
genomföras under sensommaren.

 Soprumsdörrarna  på  hus  3  och  27  kommer  att 
skiftas så att de öppnas in mot gården istället för att 
undvika att de blåser sönder.
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Några har haft  frågor angående vår grannförening 
med  alla  radhusen.  Den  föreningen  betalar  enligt 
avtal för att använda sig av vissa lokaler mm i vår 
förening. De har därmed rätt att nyttja bla soprum, 
cykelförråd och de har även sina förråd i våra hus.

Utredningsgruppen
Gruppen som ska se över föreningens lånebild har 
nu haft sitt första möte för att lägga upp planeringen 
för  hur  denna  utredning  ska  gå  till  och  vilka 
förutsättningar  som  gäller.  Mer  information 
kommer  efter  sommaren.  Om du har  frågor  eller 
synpunkter  på  detta  kan  du  kontakta  Anders 
Dahlstedt för mer information.

Internrevisor
På årsstämman i mars valdes en Monika Malm som 
internrevisor, som är en ny funktion i föreningen. 
Detta  för  att  stämma  av  styrelsens  jobb  i  andra 
termer  än  bara  ekonomiskt  som  de  externa 
revisorerna gör.

Nästa styrelse möte
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att vara den 
20/8. Ifall  det är något ärende ni vill att  styrelsen 
ska  behandla  skicka  ett  mail  till 
styrelsen@malarstrand2.se eller  lägg  en  lapp  i 
styrelsens brevlåda i 29:an.

Styrelsen  önskar 
alla  en  trevlig  
sommar  och 
semester!
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