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Mälarstrand 3:s tillbyggnad 
Vår grannförenings, Brf Mälarstrand 3 
(radhusen), utbyggnadsprojekt har stött på 
patrull på stadsbyggnadskontoret. Radhusen 
är högre än vad man har trott och en 
påbyggnad skulle därför strida mot gällande 
detaljplan. M3:s styrelse har av den 
anledningen beslutat skrinlägga planerna. 

Styrelsen vill rikta ett tack till vår 
grannförening för den öppenhet och det 
samförstånd som har präglat handläggningen 
av ärendet.  

 

Hemsidan på nätet 
Föreningens informationssida på nätet är nu så 
gott som klar. I alla fall finns den tillgänglig på 
nätet under namnet www. malarstrand2.se. 
Det finns vissa barnsjukdomar, exempelvis 
kan de som arbetar i Mac-miljö ha vissa 
svårigheter. Även i övrigt kan det förekomma 
felaktigheter eller buggar. Dessa kommer 
löpande att korrigeras. 

Förhoppningsvis kommer informationen 
lättare att kunna spridas på detta sätt. Inte 
minst till dem som är intresserade av 
föreningen men ej medlemmar, till exempel 
spekulanter och mäklare. 

 

Grovsoprummet igen 
På baksidan av detta infoblad finns 
information om vad grovsoprummet  kan och 
får användas till. Problem med olika typer av 
missbruk har lett till dryga merkostnader för 
föreningarna och tålamodet börjar tryta. 

Ta del av vad som får placeras i 
grovsoprummet och åk själv med andra saker 
till miljöstationen. Annars finns risken att den 
service det innebär med ett ”eget” grovsoprum 
måste begränsas. 

 

 

Kommande årsmöte 
Vårens föreningsstämma kommer att äga rum 
onsdagen den 13 april på Hotell Kristineberg. 
Särskild kallelse kommer att delas ut med 
dagordning och andra handlingar rörande de 
frågor som ska behandlas. 

Efter stämman samlas vi vid enliten förtäring 
och skvallrar om alla grannar som inte är med. 
Därför finns det dubbel anledning att boka in 
kvällen för denna begivenhet. 

 

Nästa styrelsemöte 
är ännu inte bestämt tidsmässigt (görs av den 
styrelse som väljs på årsmötet). Om det är 
någon fråga som du vill att styrelsen ska 
behandla, skriv ett brev och lägg det i för-
eningens brevlåda Kristinebergs strand 29. 


