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Höstens projektdag 

söndag 22 oktober kl 15.00 
Boka söndag den 22 oktober kl. 15 och gör ett 
handtag för vår gemensamma trivsel. Trädgården 
och gemensamma utrymmen får sig en översyn – 
sedan äter och dricker vi något gott tillsammans. 
Samling sker vid förrådet mellan 27:an och 29:an. 

Innan projektdagen bör du märka din cykel med ditt 
lägenhetsnummer. Omärkta cyklar rensas bort! 
Ange om vi kan få hänga undan din cykel för 
vinterförvaring. 

Bastu+nycklar 
Mårten Hagardsson nyckelansvarig, har tagit fram 
nya bastunycklar. Finns att hämtas hos honom för 
en kostnad av 100 kr.  

Glöm inte att föreningen inbjuder alla damer till 
bastukväll den första tisdagen i varje månad. 
Bastun är varm kl. 19 och stängs av vid 21-tiden. 
Vid frågor kontakta Birgitta Blomqvist eller Erica 
och Marie-Louise Reinius. 

Byte av fastighetsförvaltare 
Styrelsen har upphandlat ett nytt avtal med 
Fastighetsägarna. Vi sänker våra kostnader avsevärt 
och hoppas att vi kommer att få en bättre service. 
Nya kontaktnummer + journummer  kommer att 
sättas upp i portarna så snabbt som möjligt. Innan 
dess kan du som alltid kontakta din husvärd om du 
har några problem eller frågor. 
3:an       Jonas Larm 
27:an     Margareta Alfredsson 
29:an     Mårten Hagardsson 
 

Avtal tvättstugor 
För att förbättra underhållet av våra tvättstugor har 
vi tecknat ett serviceavtal med Electrolux, som gör 
att de årligen kommer att göra en grundlig 
genomgång av våra maskiner. Hoppas att det skall 
bidra till mindre stilleståndsdagar i tvättstugan. 

 

Uppgradering av 

värmesystem 
Då vi under vinterhalvåret har haft problem med 
värmefördelningen i våra hus, har vi nu beställt en 
uppgradering av tryckkärlen i vår 
fjärrvärmeanläggning. Vi hoppas att det skall lösa 
våra problem och att vi genom detta kan få en 
bättre temperaturfördelning i våra hus. 

Byte av filter till 
friskluftsintag 
Styrelsen har arbetat fram ett avtal med Folkfilter 
AB avseende byte av filter. Detta innebär att 
personal från Folkfilter kommer på hembesök och 
tar bort de gamla filtren och installerar nya. Varje 
lägenhetsinnehavare kommer själv att bekosta 
bytet. Vi återkommer med mera information under 
oktober månad. Se bifogad information från 
Folkfilter.   

Ny medlem 
Vi hälsar Peter Edrén lgh 562, välkommen till 
stranden. 

Ny hemsida 
Styrelsen har tagit fram en ny hemsida, den ligger 
på samma adress som innan www.malarstrand2.se  
kolla gärna in den och kom med synpunkter. 

Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 30 
oktober. Frågor du vill att styrelsen ska behandla 
kan alltid anmälas genom en lapp i brevlådan i 
29:an.  

 


