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Ring 114 14 vid störningar 

Vid störningar på kajen/parken eller 
närområdet där vi bor, så kan man ringa 
Polisen på 114 14 – så kan de komma förbi 
i förebyggande syfte. Vid akuta problem 
ska man använda larmnummer 112.

Vattenförbrukning

Under sommaren har vattenförbrukning 
sjunkit markant, då många varit borta.

Styrelsens räntepolicy, för hösten

Styrelsen följer omvärlden mycket noga, 
och just nu är marknaden mycket osäker.
Därför har styrelsen valt att vänta till efter 
nästa riksbanksmöte med beslut om nästa 
periods bindning. Styrelsen tittar på både 
1-års bindning och 90-dagars (3-månader).

Bredbandsinstallationen

Bredbandsinstallation förklaras härmed 
som klar, och därmed beslutade styrelsen 
att lägga ned bredbandsutredningen som 
varit aktiv sedan våren 2008.

OwnIT kommer under senhösten/vintern
troligen att erbjuda en markant bättre s.k. 
router än den nuvarande med markant 
högre kapacitet, och som kommer att klara 
trådlöst enligt n-standard.
Omständigheterna kring hur och evnt 
kostnad för detta är för närvarande okänt.

Energiutredningen

Separat utskick kommer att göras inom den 
närmaste tiden, med åtgärder som kan 
genomföras av varje lägenhetsinnehavare.

Styrelsen kommer att koncentrera sig på de 
centrala delarna av bl.a. värme och 
ventilationssystemen, för att skapa både, 
förhoppningsvis, bättre komfort och lägre 
kostnader.

En del av detta har Styrelsen redan gjort 
under sommaren då de s.k. styrmotorerna 

till värmecentral bytts ut mot modernare 
och snabbare (ca 13 ggr snabbare 
reaktionstid). Vidare har vissa andra vitala 
delar bytts ut, då de fallit för åldern och 
börjat gå sönder.

Husvärd i 27:an = Vakant!

Husvärd i 27an fattas fortfarande. 
Styrelsen hanterar generella frågor och det 
via email: styrelsen@malarstrand2.se eller 
via ett meddelade till föreningens brevlåda 
i 29:an.

Höststädning 16 oktober – Boka dagen

Styrelsen har beslutat att genomföra 
Höststäddagen den 16 oktober mellan 
klockan 16 och 18.

Information till nya medlemmar

I samband med höststäddagen kommer 
några ur styrelsen och valberedningen att 
möta nya medlemmar mellan klockan 15 
och 16, den 16 oktober i Bastun.

Nya Medlemmar

Styrelsen vill hälsa Anna Ekbom och Jonas 
Lundin hjärtligt välkomna till föreningen, 
och de flyttar in den 23 september i lght 
463.

Nästa styrelsemöte

Nästa möte är planerat till 22 september
2011.

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


