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Vårstädning 
Vårstädningen är genomförd. Denna gång 
var det tyvärr lite dålig uppslutning. Vi 
hoppas på fler i höst. 
Förutom den vanliga städningen sattes en 
ny gunga upp och badstegen sattes på plats 
Städdagen avslutades traditionellt med lite 
plockmat och ett glas vin. 
 

Grillning 
I vår närhet finns flera trevliga platser för 
grillning. Tänk på att den rök och matos 
som uppstår vid grillning kan uppfattas 
som störande av andra boende i närheten. 
Grillning på balkongerna undanbedes av 
hänsyn till övriga boende.  
 

Porttelefon 
Om ni vill ha porttelefonen kopplad till er 
telefon eller önska ta bort denna funktion 
maila då till styrelsen alternativt lägg en 
lapp i styrelsens postfack. 
 

Fläktar 
Det är flera som har eller tänker byta sina 
köksfäktar. Notera att i våra hus har vi ett 
centralt fläktsystem. Om man byter fläkt, 
måste den nya vara anpassad till detta 
system. Det skall vara en fläkt utan motor 
med bara ett spjäll. Det är till för att hålla 
trycket i systemet.  Franke/Futurum som är 
originalfläkten har systemet Alliance. 
Fjäråskupan har också motsvarande system 
till alla sina fläktar. 
Fråga styrelsen eller din leverantör vilken 
typ du ska välja om du är osäker. 
 

Nya medlemmar 
Lisa Gärdenäs Berg, Lgh: 524 
Mattias Hållberg och 
Sara Engelmark, Lgh 512 
 
Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna 
till vår förening. 
 

Utredning ang. Bredband 

Vi kommer att hålla ett möte efter 
sommaren där vi kommer påbörja 
planeringen och upplägget för utredningen 
av bredband. Representanter från styrelsen 
kommer att närvara samt de som anmält 
sitt intresse att vara med i utrednings-
gruppen. Om det är någon mer som vill 
delta är ni välkomna. Vi återkommer med 
exakt datum efter sommaren. 

Bastun 
Bastun används inte så mycket av oss 
medlemmar. Övernattningsrummet 
däremot används flitigt och ibland finns 
behov av ännu ett rum. Styrelsen vill 
därför se över möjligheten att göra det 
möjligt att använda bastun även som ett 
extra övernattningsrum. Styrelsen vill 
gärna ha era åsikter om detta. Skriv till 
styrelsen med dina förslag och åsikter. 
 

Nästa styrelsemöte 
Styrelsen kontaktas lämpligen genom mail 
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett 
meddelade i föreningens brevlåda i 29:an. 
 
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att 
hållas den 16 juni. 


