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Årsstämman planeras till början av april, vi
håller just nu på att hitta lämplig lokal.
Sista datum för inlämnande av motioner är
den 31 januari.
Bredbandsinstallationen
Uppstartsmöte ägde rum 10 januari med
TMK, Ownits underleverantör. Nästa steg
är att de inom kort tar fram en tidplan och
detaljer för installationen. TMK kommer
informera alla när det närmar sig.
Preliminärt kommer de att behöva tillgång
till alla lägenheter någon gång i
månadsskiftet feb-mars.
Ny ränta
Räntorna har som bekant stigit under den
senaste perioden. Föreningens nya ränta är
from 15 december och 3 månader framåt
2,11%.
Flaggvakt
Vår trogne flaggvakt, Anders Årman, har
har inte längre möjlighet att hantera detta
och vi söker därför en eller flera person till
uppdraget som flaggansvarig. Anmäl gärna
ditt intresse till styrelsens maillåda.

www.malarstrand2.se
Julgranar – Policy i grovsoprummet
Julgranar som ni vill slänga efter jul ska
inte kastas i grovsoprummet, utan vid
någon plats för återvinning. Det finns en
angiven plats vid t.ex Lidnersplan.
Grovsoprummet – kartonger mm
Större kartonger och emballage ska slängas
i grovsoprummet och inte i våra vanliga
soprum. De ska vara prydligt hopvikta och
allt som slängs i grovsoprummet ska
placeras i (rätt) behållare. Får de inte plats
eller det inte finns en behållare för det du
vill slänga måste detta slängas på en av
kommunens återvinningsstationer
Fönster, Balkongdörrar och Ventiler
Efter frågan i infobladet i december
framkom att det finns behov av följande:
tätning av ventiler och fönster, lagning av
haspar, lås och handtag samt översyn av
gångjärn för balkongdörrar. Styrelsen tar
ny kontakt med Fastighetsservice för offert
och eventuellt genomförande av arbetet till
våren.
Sammantaget hoppas vi på att detta ska ge
lägre
värmekostnader
och
bättre
temperatur i lägenheterna.
Nästa styrelsemöte
Datum för nästa ordinarie styrelsemöte är
den 14 februari 2011.

TV400
TV400 relanseras, byter namn till TV11
och ingår från och med den 19 januari i
ComHems grundutbud.

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

Bilfritt på städdagar
Det är viktigt att vi håller bilarna borta från
gatan på städdagar, dels för att plogbilen
ska komma fram och för eventuell
takskottning.

God fortsättning på det nya året önskar
Styrelsen

