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Föreningsstämma 
Årets stämma kommer att äga rum måndag den 19 
mars kl 18.30. Precis som förra året kommer vi att 
hålla till på Fazers restaurang på Lindhagensgatan. 
Inbjudan kommer senare. 
 

Sökes: Styrelsemedlemmar 
Vid föreningens årstämma skall en nu styrelse 
utses. Känner du vill bidra och att du har kunskap 
och intresse,  hör av dej till valberedningen. 
Björn Allerbring  tel: 656 50 64 
Gunnar Blom       tel: 663 43 57 
Erica Reinius       tel: 618 86 66 

Soprummen 

Nya dörrstängare har installerats, men även 
rörelsedetektorer för att automatiskt tända ljuset i 
soprummet. OBS! Tänk på att hålla i dörren då du 
öppnar soprumsdörren, det är lätt att den fångas upp 
av vinden och i värsta fall kan gångjärnen knäckas.                                  

Stamspolning 
Stamspolningen är nu avklarad, och i och med detta 
hoppas vi att våra stammar skall fungera bättre. 
Skulle problem kvarstå kontakta någon i styrelsen 
eller din husvärd.  

Trädgårdsgrupp 
Våren är snart här så glöm inte att anmäla ditt 
intresse för våra gemensamma trädgårdsytor. På 
städdagen togs ett initiativ till att starta en 
trädgårdsgrupp inom föreningen, Mårten 
Hagardsson  kommer att hålla i sysslorna. Anmäl 
ert intresse till Mårten. 

 

 

 

Parkering + Fotbollsplan 
Följande finns att läsa på Exploateringskontorets 
hemsida gällande den kommande parken. Nytt 
dagvattenmagasin byggs under januari till och med 
augusti 2007 på fotbollsplanen vid tennishallen. 
Eventuellt upplag för berg på fotbollsplanen under 
februari till oktober 2007. Parkeringsplatsen 
kommer eventuellt att användas som upplag för 
berg under februari till oktober 2007. Inhägnad av 
området har genomförts from 1 januari 2007 pga att 
allmän parkering med P-automat upphörde.  
 

Info om Nordvästra 
Kungsholmen 
Om du är intresseras av vad som händer i vårt 
närområde kan ett tips vara att kolla in:  
 

www.stockholm.se/lindhagen 
 

Hemsidan 
Glöm inte att kolla in vår hemsida som uppdateras 
kontinuerligt. 
 

 www.malarstrand2.se.  
 
Utforska gärna sidan och kom med förslag till 
förbättringar. 
 
 

Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 7 mars. 
Frågor du vill att styrelsen ska behandla kan 
anmälas genom en lapp i brevlådan i 29:an.        
 


