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Ny dörrkod
Glöm inte  bort  att  vi  byter  kod  på  entrédörrarna 
från och med den 1 september! Den nya koden har 
ni fått i ert postfack.

Underhåll
Det planerade underhållet  som blivit  fördröjt över 
sommaren kommer snart att utföras.

Underhåll på entrédörrar, runtomkring hissarna och 
allmän översyn av trapphusen.

 Soprumsdörrarna  på  hus  3  och  27  kommer  att 
skiftas  så  att  de  öppnas  in  mot  gården,  för  att 
undvika att de blåser sönder.

Trädgården
Gräsmattan mellan 27:an och 29:an har inte växt i 
önskad takt  men nya  gräsfrön  kommer  att  sås  så 
den snart blir fin.

Häckarna kommer också snart att klippas. 

Höststäddag
Föreningens  städdag  för  hösten  är  planerad  till 
söndagen  den  21  oktober  kl  16-18!  Reservera 
denna tid redan nu. Föreningen bjuder efter avslutat 
arbete på lite enkel mat och dryck.

Utredningsgruppen
Gruppen som ska se över föreningens lånebild har 
nu haft ett par möten och strukturerat arbetet. Några 
punkter som man jobbar på just nu är:

-  Hitta  referensfall  där  andra  föreningar  ser  över 
samma fråga och stämma av hur långt de kommit i 
processen.

- Ta fram en kalkyl som kan beskriva ett eller några 
exempel på ekonomiska konsekvenser.

Gruppen är överens om att det kommer att behövas 
ett  stämmomöte  för  beslut  i  denna  svåra 
fråga. Underlag för  styrelsen  kommer  troligen  att 
kunna vara klart under sept.

Om du har frågor eller synpunkter på detta kan du 
kontakta Anders Dahlstedt för mer information.

Strandparken
Enligt planen ska arbetena med den nya parken dras 
igång nu i september. Så har nu också skett och en 
plan på hur det kommer att se ut finns i parken strax 
utanför hus 3. 

Öppet möte, Kallbadhuset 
Kungsholmscentern  arrangerar  fredagen  den  7 
september klockan 18.30 på Parmmätargatan 3 
ett öppet möte om Kallbadhuset där alla som önskar 
dela med sig av sina synpunkter inbjuds att delta.

Centerpartiets  lokalpolitiker  på  Kungsholmen 
kommer även att redogöra för  förslaget  att placera 
kallbadhuset  i  Ulvsundasjön  för  att  på  detta  sätt 
ytterligare profilera den nya stadsdel som nu växer 
fram på nordvästra Kungsholmen. 

Kajen
Den båt som låg utanför hus tre har till slut flyttat 
på  sig.  Om det  var  styrelsens  påtryckningar  eller 
hamnkontorets förtjänst vet vi inte men båten är i 
alla fall borta. 

Nästa styrelse möte
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att vara den 
24/9. Ifall  det är något ärende ni vill att  styrelsen 
ska  behandla  skicka  ett  mail  till 
styrelsen@malarstrand2.se eller  lägg  en  lapp  i 
styrelsens brevlåda i 29:an.

Det är också möte i samfälligheten den 10/9.
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