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Ring 114 14 vid störningar  

Vid störningar på kajen/parken eller 
närområdet där vi bor, så kan man ringa 
Polisen på 114 14 – så kan de komma förbi 
i förebyggande syfte. Vid akuta problem 
ska man givetvis använda larmnummer 
112. 

Vårstädning den 8e maj  

Styrelsen vill tacka alla som deltagit i årets 
Vårstädning. 

Ett extra stort tack går till arrangörerna till 
buffén, grillningen, musiken med mera 
som avslutade städningen. 

Vattenförbrukning 

Styrelsen håller ett extra öga på den starkt 
ökande vattenförbrukningen. Nuvarande 
förbrukning ligger på runt 300 liter vatten 
per dag och lägenhet – tänk gärna en extra 
gång på vattenförbrukningen. 

Styrelsens räntepolicy, för sommaren 

Vår förening har ett fått ett bra erbjudande 
från SEB, och styrelsen avser binda lånen, 
igen, på 90-dagar. Styrelsen följer 
omvärlden mycket noga, som t.ex. 
Grekland-krisen med mera. 

Bredbandsinstallationen 

Den 14e Juni installerades den sista 
bredbandsanslutningen, och därmed är 
själva installationsfasen klar. Återstår gör 
dokumentation och slutbesiktningen v26. 

Energiutredningen 

En genomgång av den centrala styrningen 
av fjärrvärmecentral i föreningen kommer 
att genomföras. Utöver detta kommer 
styrelsen under hösten att starta ett antal 
andra åtgärder. Frivilliga sökes för enklare 
arbeten som montering silikonlister och 
justering av fönster (instruktioner kommer 

självklart att ges). Anmäl dig gärna till 
energi@malarstrand2.se 

Husvärd i 27:an = Vakant !!! 

Husvärd i 27an finns för närvarande inte. 
Ingen har hitintills anmält intresse trots 
påstötningar. Styrelsen kommer tillsvidare 
att hantera generella frågor och det via 
email: styrelsen@malarstrand2.se eller via 
ett meddelade till föreningens brevlåda i 
29:an. 

Spolning av avlopp 

Styrelsen har delegerat husvärdarna rätten 
att besluta om spolning av avlopp. 

Uthyrningsrummet 

Styrelsen har köpt in en programvara som 
ska integreras med föreningens hemsida på 
för bokning av gästrummet. Mer 
information kommer senare i år. 

Samfälligheten 

Samfälligheten har beslutat att se över och 
uppdatera styrdokumentet för hur våra 
grönområden inkl. träd och buskar ska 
vårdas. Arbetet leds av Johan von Essen 
(Kräftan 16-20) och ska beslutas av 
respektive styrelse. Maila gärna förslag 
och synpunkter till detta arbete till 
styrelsen@malarstrand2.se 

Nästa styrelsemöte 

Nästa möte är planerat till 22 augusti 2011.  

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

 

Styrelsen vill passa på att önska alla 
en riktigt vacker och underbar 

sommar !
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