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Redovisning - Enkäten
Medlemmarna  har  nu  sagt  sitt.  Svaren  från 
enkäten är enligt följande:

JA: 23 st

NEJ: 47 st

EJ SVAR: 21 st

Det  krävs  minst  2/3  positiva  röster  för  att 
förslaget ska gå igenom.

Styrelsen anser att det ej är tillräckligt många 
medlemmar som är positiva till detta för att det 
skall  vara  lönt  att  gå  vidare.  Därmed  anses 
uppdraget  vara  genomfört  enligt 
stämmobeslutet  och  avslutar  därför  denna 
utredningen.

Omgivningarna
Mycket  händer i  området  med ombyggnation 
och  restaurering,  Några  medlemmar  har 
uttryckt  oro  och  sin  frustration  över  detta. 
Vissa  ser  det  som  en  restriktion  i 
rörelsefriheten  i  området  och  undrar  om 
styrelsen tänker agera i dessa frågor.

Styrelsen anser sig inte ha möjlighet att lägga 
någon större tid på detta då det ligger utanför 
styrelsens normala uppdrag. Det är svårt att få 
tiden att räcka till ändå.

Däremot  har  styrelsen  inget  emot  om 
medlemmarna  själva  agerar  och  bildar  en 
grupp för att påverka, gärna med en mix från 
alla berörda föreningar och boende i området.

Ju  fler  som  engagerar  sig,  skriver  på 
protestlistor,  påverkar  politiker  och  media  ju 
större genomslagskraft.

Övernattningsrum
Föreningarna  Mälarstrand  1  &  Mälarstand  2 
har  varsitt  övernattningsrum.  Det  finns  en 
överenskommelse mellan föreningarna att man 
kan hyra i grannföreningen om det är ledigt 1 
vecka innan.

Mälarstrand  1  har  en  gästlägenhet  i  33:ans 
bottenvåning.  Den består  av ett  rum med  tre 
bäddar  och  badrum.  Den  bokas  via  telefon. 
Mer info och nummer finns på:

www.brfmalarstrand1.se

Hotbrev till radhusen
Det  har  kommit  till  styrelsens  kännedom att 
någon har anklagat boende i radhusen för stöld 
och skadegörelse och hotat om vedergällning.

Styrelsen  har  inte  fått  några  sådana 
indikationer från medlemmarna och hoppas att 
det inte kommer från någon i vår förening.

Vi  anser  inte  att  detta  är  rätt  sätt  att  hantera 
detta  på,  utan  uppmanar  att  i  första  hand 
kontakta  styrelsen  om  eventuella  klagomål 
rörande vår egen eller grannföreningarna.

Nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att vara 
den 18/2.  Ifall  det är  något ärende ni  vill  att 
styrelsen  ska  behandla  skicka  ett  mail  till 
styrelsen@malarstrand2.se eller  lägg  en  lapp  i 
föreningens brevlåda i 29:an.
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