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Höststädning
Det börjar bli dags att boka in höstens 
gemensamma städdag. Styrelsen har 
planerat att arrangera städdagen den 19 
oktober med start kl. 16. Boka redan nu in 
den dagen. Städdagen avslutas 
traditionsenligt med lite mat och ett glas 
vin.

Hotbrev
En medlem har fått anonymt hotbrev efter 
en upplevd störande fest i den egna 
lägenheten. Styrelsen uttrycker sitt 
kraftfulla fördömande om sådana hotbrev. 
Vi uppmanar medlemmarna att direkt 
kontakta den som stör eller eventuellt 
styrelsen. 

Information till nya 
medlemmar
Föreningens nya medlemmar inbjuds till 
ett informationsmöte den 19 oktober kl 15 
en timme innan städningen i bastun.

Hemförsäkring
Föreningen har tecknat försäkringen för 
fastigheterna i Trygg Hansa. Detta har 
inneburit att dom nu också erbjuder oss 
alla föreningsmedlemmar att teckna en 
hemförsäkring hos dem till förmånliga 
villkor. Mer information om deras 
produktutbud finns på hemsidan med 
adress www.trygghansa.se/adehem eller 
per telefon 077-111 16 69 kl 7-21, alla 
dagar utom storhelger. Alla medlemmar 
måste själva ta ställning till om Trygg 
Hansas erbjudande är förmånligare och det 
därigenom kan vara värt att byta 
försäkringsbolag för hemförsäkringar, då 

styrelsen inte har någon möjlighet att 
utvärdera detta erbjudande.

Nya medlemmar
Juanna Joensen Lgh 554
Lars Hedberg och 
Marianne Christensen  Lgh 661
Erik & Kerstin Burtus Lgh 645

Styrelsen hälsar dessa medlemmar hjärtligt 
välkomna!

Bastun
Styrelsen har fått många synpunkter om 
bastun och dess användningsfrekvens. Det 
är helt klart att bokningstavlan inte 
överensstämmer med antalet besök i 
bastun, varför vi har beslutat att sätta upp 
en lista i bastun där vi ber alla anteckna sig 
vid utnyttjandet av bastun. Styrelsen vill ha 
en bättre bild av utnyttjandet innan något 
slutgiltigt beslut fattas om eventuell 
ombyggnad. 

Ekonomin
Föreningens ekonomi är god. Årets 
genomförda ränteökningar var budgeterade 
och kommer det ytterligare ökningar under 
hösten finns det reserver i budgeten som 
gör att resultatet trots allt beräknas visa ett 
mycket litet överskott. 

Nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att 
hållas den 29 september.

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