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Glöm inte årsmötet 19 april!

I år är det mycket nyheter, framför allt ny 
lokal med ny krögare. Restaurang Il Piatto 
borta i ”nybygget” med adress Norden-
flychtsvägen 61. Vi startar kl 18.30 och 
hoppas vara klara kl 21. Mycket hänger 
förstås på er – bra förslag och snabba 
beslut underlättar.

Väl mött.

Ny valberedning

Exempelvis riskerar denna punkt att bli en 
riktig långkörare. Styrelsen har ännu inte 
fått några förslag på kandidater – även om 
det finns ett par bubblare. Här finns alltså 
plats för innovationer och goda idéer.

Ekonomi

Per den 15 mars bands räntan på våra lån 
för en ny tremånadersperiod. Resultatet 
blev så gott som oförändrad nivå – 0,84 
procent jämfört med 0,83 procent för den 
gångna tremånadersperioden. Nästa gång 
räntan kan förändras blir den 15 juni. 
Förhoppningsvis har Riksbanken inte vid-
tagit några större åtgärder innan dess.

Belysningen i trapphusen

Trapphusen har idag väldigt många 
lampor. Dessa går sönder och måste bytas 
relativt ofta. Vi har med bakgrund av detta 
samt för att i viss mån minska vår energi-
förbrukning beslutat att släcka en eller två 
lampor per våningsplan under en försöks-
period. 

Dags att sopa

Även om det går långsamt så blir det allt 
varmare ute. Den här vintern har det 
sandats mycket. I takt med att snö och is 
försvinner kommer det att märkas. Ta 
gärna en av kvastarna och sopa en bit av 
trottoaren eller någon av gångarna upp till 
husen. Det blir renare inomhus och du 
slipper betala för gymmet. Du behöver inte 
ens vara med i styrelsen eller husvärd för 
att delta.

Gruset placeras med fördel på våra 
grusgångar så blir de mindre gyttjiga och 
föreningen slipper köpa in extra grus till 
dessa gångar.

Nästa styrelsemöte

Datum för nästa ordinarie styrelsemöte 
kommer att beslutas av den tillträdande 
styrelsen. Men det är inget som hindrar att 
du skickar ett mejl eller lägger en lapp i 
någon av nedanstående postlådor. Frågan 
tas upp så snart det är möjligt.

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


