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Städdagen

Vårens  traditionella  städdag  arrangerades 
den 17 maj med en stor uppslutning. Tack 
alla ni som hjälpte till att göra vår förening 
fin  inför  sommaren.  Efter  städningen 
samlades  vi  mellan  27 an och 29 an och 
avnjöt en smakfull buffé med ett glas vin. 

Styrelsen  vill  framföra sitt  varma tack 
till  alla  som  bidrog  till  denna  lyckade 
dag

Sommaren

Den varma årstiden med sol och ledigheter 
närmar sig med stormsteg. Detta leder 
direkt till en större önskan om att vara 
utomhus samt umgås med vänner och 
bekanta samt kanske t o m grilla en bit.

Styrelsen vädjar till alla medlemmar att ta 
hänsyn till grannarna som kanske inte kan 
vara lediga utan måste gå upp tidigt nästa 
dag och åka till jobbet.

Filterbyten 

Första steget inför OVK besiktningen med 
rensning av kanaler och byten av filter i 
respektive lägenhet har nu slutförts. Tack 
alla som var behjälpliga när vi fick tillträde 
till lägenheterna. Det var bara en lägenhet 
som vi inte lyckades få tillträde till. 

Så snart Bravida informerar oss om en 
uppdaterad tidplan kommer vi informera 
er. 

Avloppsrensning

En del av medlemmarna har under våren 
råkat ut för stopp i sina avlopp och dessa 
har inte kunnat avhjälpas utan att beställa 
stamspolning. Styrelsen har varit relativt 
liberal med betalningen av rensningen 
innebärande att våra kostnader för 
avloppsrensning har stigit.

Enligt stadgarna ansvarar föreningen för 
huvudstammarna medan respektive 
medlem ansvarar för sina stammar i 
respektive lägenhet. För att föreningen i 
framtiden ska bekosta spolningen måste 
den enskilda medlemmen kunna styrka att 
problemet fanns i huvudstammen. Ett 
enkelt sätt att styrka detta kan vara att 
kontrollera med grannarna om de har 
liknande problem.

Cyklar

Styrelsen vill påminna medlemmarna att 
cykelrummen inte är avsedda för 
långtidsförvaring av cyklar. 

Styrelsen har också diskuterat att avveckla 
långtidsparkeringen för cyklar i 29 an och 
bygga om rummet till några förråd som 
medlemmarna kan hyra.

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att 
hållas den 22 juni  2009.

Styrelsen kontaktas lämpligen genom mail 
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett 
meddelade i föreningens brevlåda i 29:an.
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