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Genomfört underhåll 
Underhåll och målning av entrédörrar och 
runtomkring hissarna. 

Kodlåsen mot sjön har bytts på samliga husen 
och ska nu fungera bättre. 

Träd och buskar har beskurits av trädgårds-
mästare i grannföreningen. 

Häckarna har klippts. 

Soprummen 
Flera av våra soprum är ganska fulla till och 
från. Se till att använda samfällighetens 
grovsoprum för saker som hör hemma där. Då 
undviker vi att kärlen blir fulla och lukt från 
hushållssopor sprider sig ut till närboende. 

Se också till att dörrarna är stängda efter ni 
använt soprummet och tänk också på att vara 
tysta om ni slänger saker sent på kvällarna. 

Ekonomi 
Budgetarbetet för nästa år är på gång. 
Ränteökningarna kommer förmodligen att 
innebära en höjning av månadsavgifterna från 
årsskiftet. 

Styrelsen återkommer mer angående detta 
innan årsskiftet. 

Städning 
Vi kommer att utöka städningen i trapphusen 
under vintermånaderna. Nov - Mars kommer vi 
att ha städning två gånger i veckan. 

Biltrafik mellan husen 
Tänk på att visa hänsyn till övriga grannar och 
undvik att köra in med eller parkera bilar in på 
gården sent på kvällar. 

Stigen söder om 
Kristinebergs strand 
Kungsholmens stadsdelsförvaltning, park-
miljögruppen har ett projekt för att förbättra 
denna. 

Gångstigens standard ska höjas. Detta genom 
breddning och komplettering med nya trappor , 
handledare och barnvagnsramp. Trappan är 
under projektering och byggstart beräknas ske 
under hösten 2007.  

Nästa styrelse möte 
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att vara 
den 22/10. 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 19/11. 

 

Höststäddagen 
Vi välkomnar alla medlemmar till höstens 
gemensamma städdag söndagen den: 
21 oktober kl 16-18. Föreningen bjuder efter 
avslutat arbete på lite enkel mat och dryck. 

Välkomna! 
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