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ställen för pappförpackningar. Någon
tycker ibland att det är rimligt att ”någon
annan” tar hand om deras miljöfarliga
avfall som färgburkar o.dyl.

Årsstämma 2019 13 maj
Årsstämman 2019 är planerad till den
13 maj på restaurang Tastory på
Lindhagensgatan.

Närmaste miljöstation för farligt avfall
finns på Norr Mälarstrand 31 vid
bensinmacken Preem på kajplanet i höjd
med Kungsholms torg. Det blir oftast
någon styrelsemedlem som till slut får köra
det dit. Gör det gärna själv!

OVK-besiktningen
Styrelsen arbetar för att OVK-besiktningen
ska bli godkänd och kontaktar de som är
berörda.
Valberedningens extra-arbete
Valberedningen har haft en dragning med
styrelsen och satt upp sammanfattningen i
portarna. Vissa punkter kommer att dyka
upp som motioner till årsstämman medan
andra punkter hanteras vidare av styrelsen.
Hjärtstartare i 27:an
Styrelsen har beslutat om att installera en
hjärtstartare i 27:an. Utrustningen är
beställd och mer information kommer.
Bokslutet
Styrelsen arbetar med färdigställande av
bokslutet, inga större överraskningar
förutses.
Grovsoprummet
Tyvärr förekommer ett visst
överutnyttjande av grovsoprummet. Då och
då dumpar någon osolidarisk medlem sitt
byggavfall där istället för att beställa hem
en container eller byggsäck för
borttransporten. Ibland ställs dit alltför
stora föremål vilka lätt hade kunnat sågas
itu så att de ryms i sopkärlen. Ibland har
någon inte brytt sig om att platta till ett
antal stora pappkartonger utan bara ställt
in dem och därmed kraftigt överfyllt

Existensen av ett grovsoprum där
medlemmarna enkelt kan göra sig av med
skrymmande föremål, elektronik mm utgör
en stor kvalitet. Låt oss hjälpas åt att
solidariskt sköta det på ett bra sätt!
Påsar till matavfallen
Finns nu att hämta i soprummet.
Hemsidan
Styrelsen för diskussioner om hur
hemsidan kan förbättras.

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till
den 21 mars 2019.
Styrelsen kontaktas lämpligen genom mail
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett
meddelade i föreningens brevlåda i 29:an.

Hälsningar från Styrelsen

