Brf Mälarstrand 2
Infobladet
Nr 2, utgivet av styrelsen i februari 2020
Hittar du din vattenavstängning/Ballofix?
Gör er bekanta med vattenavstängningen i er
lägenhet. Avstängningen kan sitta på olika
ställen i lägenheten, bland annat i klädkammaren.
Om ni behöver hjälp, kontakta i första hand
husvärdarna för vidare instruktioner.
Vi har haft ett par tillbud där bland annat
handdukstorken har sprungit läck. Skadan blir
naturligtvis mycket mindre om man själv hittar och
kan stänga av vattnet snabbt.
Årsstämma 2020
Påminner om datumet för ordinarie årsstämma
som är satt till måndag den 11e maj. Vi kommer
som tidigare att hålla till på Tastory,
Lindhagensgatan 126.
Extrastämma för beslut om solceller är preliminärt
planerat till måndag den 23 mars.

klassat som miljöfarlig nedskräpning och det tar
ungefär 1-5 år för en fimp att brytas ner!
Byggmaterial vid renovering
Kom ihåg att transportera bort ditt eget
byggmaterial, restfärg, kemikalier och annat till en
återvinningscentral. Det är inte tillåtet att lägga
materialet i grovsoprummet.
Informationsmaterial, solceller
Mark- och miljögruppen har tagit fram
informationsmaterial inför extrastämman.
Styrelsen har fått materialet för påseende och
godkännande. Materialet kommer att distribueras i
brevlådorna inom kort.

Från Mark- och miljögruppen
Mark och Miljögruppen har regelbundet möten en
gång per månad.
De områden vi arbetat med under året är solceller,
elladdstolpar, cykelförvaring,
källsortering, trädgård och utemiljö samt sociala
aktiviteter som loppis och julglögg.
Vill du vara med i vårt arbete eller har du någon
fråga du brinner för som du vill att vi tar upp?

Motioner till årsstämman
Påminner även om motioner som ska vara
styrelsen tillhanda senast den 31 mars.

Välkommen att kontakta någon av oss i gruppen.

Parkering inom området
Vi vill hålla våra gemensamma ytor fria från bilar,
respektera därför parkeringsförbudet. Det finns
gott om plats för till exempel nattparkering uppe
på Olof Dalins väg om det är fullt vid stranden.

Hälsningar från Mark- och miljögruppen

Brandfarliga ämnen i lägenhet och källarförråd
Tänk på brandrisken när ni förvarar brandfarliga
ämnen. Är ni osäkra på mängden man har rätt att
förvara så kan ni gå in på Stockholms brandförsvars
hemsida och läsa om regler, tips och hur man bäst
förvarar sina ämnen.
Allmänna ytor
Kom ihåg att inte använda våra gemensamma ytor
som allmän förvaring. Saker som står i trapphuset
kan fylla trapphuset med rök om de börjar brinna
och det kan även hindra en utrymning.

Kom på öppet hus 8 mars (prel. datum) så kommer
vi att berätta mer.

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till tisdag
den 17 mars 2020.
Styrelsen kontaktas enklast via e-post
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett
meddelande i föreningens brevlåda i 29:an.

Hälsningar från Styrelsen

Fimpar
Vi har uppmärksammat att det slängs fimpar på
gräsmattor och vid sidoentréerna. För naturen och
allas trevnad så informerar vi nu om att det är
BRF Mälarstrand 2, Kristinebergs strand 3, 27, 29. 112 52 Stockholm. www.malarstrand2.se

