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Badringen i Ulvsundasjön 

Richard Hagelberg (3:an) är kontaktperson 

för dem som vill engagera sig emot det 

föreslagna badhuset/hotellet utanför våra 

hus. Styrelsen har ännu inte tagit ställning i 

denna fråga, men återkommer när vi gjort 

detta. Richard håller i ärendet tills vidare 

och informerar bl a via utskick i våra 

brevlådor. 

 

Uthyrningsrummet 

Vi har nu en lösning för ansvaret för 

uthyrningsrummet. Inga-Lisa Johansson i 

3:an tillsammans med Christer Ericsson i 

29:an är nu kontaktpersoner gällande allt 

som berör uthyrningsrummet. Stort tack till 

er båda för ert engagemang! 

Notera dock att all kommunikation sker via 

mail-adressen gastrum@malarstrand2.se då 

ansvaret är olika från tid till tid. 

Styrelsen jobbar vidare på en ytterligare 

smidigare hantering. 

 

OVK, Energideklaration 
OVK och energideklarationen är klar, stort 

tack till alla medlemmar för hjälp med 

tillgång till lägenheterna. 

För att en OVK ska bli godkänd måste man 

ha rätt sorts spiskåpor i lägenheten. Vårt 

system innebär att kåpan ej får innehålla 

någon fläkt utan bara ett spjäll. Vänligen 

tänk på detta om ni byter kåpa. Meddela 

gärna styrelsen då ni planerar ett byte så 

kan vi informera om exakt var som gäller. 

Den obligatoriska Energideklarationen är 

också klar och vi har fått en del tips på om 

hur vi kan sänka våra energikostnader. 

Styrelsen kommer titta vidare på ev 

åtgärder och förbättringar under hösten. 

Vattning 
Som ni säkert märkt så har vi en fantastiskt 

varm och härlig sommar. Dock är det 

väldigt torrt och vår trädgård och växter 

behöver extra bevattning. Vänligen hjälps 

åt med att vattna nu under sommaren. 

Vattenslangar finns i kompostrummen eller 

soprummen. 

 

Störningar, parken 
Styrelsen har fått synpunkter på störande 

kvällsaktiviteter i parken och på kajen.  

Polisen är informerad och har ökat 

bevakningen av området. Den nya 

plaskdammen ska alltid vara vattenfylld, 

vilket bör hindra skateboard åkarna från att 

använda även denna som åkbana. 

 

Nya räntan 
Efter Riksbankens höjning av räntan har 

också föreningens ränta höjts. Vår ränta 

har höjts med 15 punkter till 1,04%. Denna 

ligger fast under 3 månader och nästa 

justering blir i mitten av September. 

 

Nästa styrelsemöte 
Datum för nästa ordinarie styrelsemöte är 

den 30 augusti. 

Styrelsen kontaktas lämpligen genom mail 

styrelsen@malarstrand2.se eller via ett 

meddelade i föreningens brevlåda i 29:an. 
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