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Vårstädning 
Styrelsen tackar alla som ställde upp vid 

vårstädningen för att få våra hus och 

omgivningen fin till sommaren 

Trots dåligt väder fanns det ett antal tappra 

medlemmar som ställde upp. Styrelsen 

hade hoppats på ett större engagemang 

 

Årsstämma 
Föreningens årsstämma ägde rum den 25:e 

april. 35 röstberättigade närvarade. Den 

gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

De ledamöter i styrelsen vars 2-årsmandat 

löpte ut omvaldes.  

Erik Andersson valdes som ny suppleant. 

Protokoll från årsmötet kommer att finns 

på hemsidan. 

 
”Haspar” till balkongdörrar och fönster 

Ni som har problem med trasiga haspar till 

balkongdörrar och fönster, maila till 

styrelsen så ska vi se vad vår hustomte 

/fixar-/Anders kan göra. 

 

Filter till elementen 

Styrelsen undersöker kostnaden för nya 

filter till elementen. Medlemmarna får 

sedan anmäla om man är intresserad av 

att byta filter till angiven kostnad Vi 

återkommer om detta. 

 

Privat Område - skyltar 

På stämman framfördes önskemål om 

uppsättning av skyltar Privat Område. 

Ingen i styrelsen har observerat eller hört 

någon granne klaga på problem med 

obehöriga som är på vår tomt (vårt 

område). Styrelsen tror därför att 

önskemålet mest handlar om att förebygga 

ett problem som (åtminstone ännu) inte 

finns. Vi vill därför för närvarande inte 

sätta upp några förbudsskyltar, eftersom 

sådana också har en negativ aspekt. 

Viktigt är dock att alla uppmärksammar 

om obehöriga uppträder störande  inom 

våra områden (vår tomt) och i så fall 

rapporterar detta till styrelsen. 

 

Snickarboden 

Ansvarig för snickarboden (källarplanet i 

29:an) är inom styrelsen Sven Ekman, som 

bor i 3:an och kan nås på 0708-24 81 55. 

Utrensning av kvarlämnat virke, färg mm 

avses göras inom kort. Ett antal el-verktyg 

blir dock kvar. 

Om det är något du vill behålla, ta det 

därifrån! 

 

Cykelrummen, utrensning planeras 

I cykelrummen verkar det stå rätt många 

cyklar mm som inte används. Sannolikt är 

en hel del av dem övergivna, kanske har 

också ägaren avflyttat. Styrelsen avser att 

göra en utrensning mot slutet av november. 

I augusti sätter vi på lappar på samtliga 

cyklar. De cyklar som 3 månader senare 

fortfarande har lappen kvar kommer att 

forslas bort. Detta gäller samtliga cykelrum 

inklusive det ”invändiga” i 29:an. I det 

sistnämnda står också en mängd 

snowboards och sparkcyklar. Även de 

kommer att lappas. 

 

Om du äger något av ovanstående, se till 

att kolla upp din ägodel under hösten och 

ta bort lappen! 

 

 

Nästa styrelsemöte är planerat till den  

27 juni 2016. 

 

 

Styrelsen kontaktas lämpligen genom mail 

styrelsen@malarstrand2.se eller via ett 

meddelade i föreningens brevlåda i 29:an. 
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