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Ny styrelse
På årsstämman valdes en ny styrelse som nu har 
följande sammansättning: 

Ordförande Mårten Hagardsson, lgh 635
Kassör Hans Engdahl, lgh 555
Sekreterare Fredric Svensson, lgh 553
Ledamot Anders Dahlstedt, lgh 525
Ledamot Margareta Alfredsson, lgh 511
Suppleant Ludvig Nilsson, lgh 554
Suppleant Birgitta Blomqvist, lgh 423

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

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas den 
12 juni.

Städdagen
Det var god uppslutning på vårens städdag. En ny 
fin rabatt planterades utanför hus 29.
Städdagen avslutades traditionellt med lite 
plockmat och ett glas vin.

Trädgårdsförändring
Då den boulebanan som idag finns mellan 27:an 
och 29:an inte används har styrelsen givit 
trädgårdsgruppen i uppdrag att förbättra 
utformningen på ytan. I ett första steg kommer 
boulebanan och de omgivande häckarna tas bort 
och ersättas med gräsmatta. Möblerna kommer 
också att flyttas för att utnyttja ytan bättre.

Grillning
I vår närhet finns flera trevliga platser för grillning. 
Grillning på balkongerna undanbedes av hänsyn till 
övriga boende.

Fastighetsförsäkring
Styrelsen har förlängt avtalet med Trygg-Hansa och 
dessutom tecknat tilläggsförsäkring för 
bostadsrättsinnehavare vilket innebär att varje 
enskild medlem inte behöver teckna detta som 
tillägg till sina ordinarie hemförsäkring.

Upplåningspolicy
Enligt stämmobeslut skall varje nyvald styrelse 
inom två månader genom ett policyuttalande 
informera om hur man avser genomföra upplåning 
för föreningen under mandatperioden.
Den nu valda styrelsen har beslutat att, som 
policy, tills vidare fortsätta att sköta föreningens 
upplåning till rörlig ränta.

Utredning
På stämman togs en motion upp om att föreningens 
lån eventuellt skulle flyttas över till medlemmarna 
för att dra bättre nytta av de ekonomiska reglerna 
och på så sätt sänka totalkostnaden för vårt boende. 
Styrelsen fick i uppdrag att utreda detta och har nu 
tillsatt en grupp för detta. Gruppen kommer snart 
att ha ett inledande möte med Anders Dahlstedt 
som styrelserepresentant.

Info om Strandparken
Stadsbyggnadskontoret höll i april en 
informationskväll om planerade förändringar av 
nordvästra kungsholmen och strandparken. 
Uppslutningen var god av intresserade från 
området.
Strandparken kommer att byggas i flera etapper 
med start tidig höst och invigning till sommaren 
2009. Tennishallen kommer att stå kvar tills ny 
lokalisering av denna är ordnad.
Mer om planerna hittar ni på: 
www.stockholm.se/lindhagen

Distribution av infoblad
För att spara på papper, finns infobladet from bara 
uppsatta på entrétavlorna. För de som vill skriva ut 
sitt eget exemplar finns möjlighet på föreningens 
hemsida. Där finns alla infobrev, gamla som nya, 
arkiverade. http://www.malarstrand2.se
Om ni inte har möjlighet att komma åt detta via 
dator och även i fortsättningen vill ha infobrevet på 
papper i brevlådan, vänligen meddela styrelsen.
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