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Tack för städdagen 

Stort tack till er alla som hjälpte till att göra 

våra fastigheter fina och fräscha på städdagen! 

 

 

Brickor grovsoprum 

Det finns fortfarande låsbrickor att hämta 

till grovsoprummet hos Gunnar Nyström.   

 

Från stämman 

Bl.a. följande frågor behandlades. 

Styrelseledamöter 

Sittande styrelseledamöter och suppleanter 

vars mandat gått ut omvaldes.  

Till ny suppleant invaldes Magnus 

Johansson, nyinflyttad i 27:an, efter Erik 

Andersson, 3:an, som avflyttat. 

 

Valberedning 

Till ny valberedning utsågs Gunilla 

Granberger, Annika Melin och Lena Li 

Lindman, samtliga i 3:an. 

 

Motion om inglasning av balkongerna 

(väckt vid förra årets stämma) Förra årets 

stämma hade tillsatte en arbetsgrupp, som 

nu redovisade sitt arbete. Ett avtal har 

ingåtts mellan föreningen och Svenska 

Lumon AB. Huvudsakligt innehåll är att 

Lumon tar fram en bygglovsansökan och 

bekostar ansökningsavgiften (ca 8000 kr). 

Bygglovsansökan är inlämnad till 

kommunen. Stadsbyggnadskontoret har 

meddelat att handläggningstiden kan vara 

onormalt lång. 

Lumon avser att senare ställa upp 

visningsexemplar av inglasning på 

kajplanet. 

Balkongerna är enligt styrelsens 

bedömning en del av fasaden, vilken är 

föreningens ansvar. Inglasning kräver  

 

 

 

 

 

 

föreningens medgivande. Om 

bygglovsansökan går igenom avser 

styrelsen att låta medlemmarna ta ställning 

vid en stämma. 

 

Nya motioner om Hjärtstartare respektive 

Källsortering av matavfall 

Styrelsen hade i sina yttranden över 

motionerna ställt sig i princip positiv. 

Stämman uppdrog åt styrelsen att utreda 

frågorna närmare. 

 

Extra stämma 

Planeras till höstens städdag den 21 

oktober. 

 

Föreningen fyller 20 år 

Vår fina förening fyller 20 år och det 

uppmärksammar vi på städdagen den 21 

oktober. 

 

GDPR 

Det har kommit en ny-lag om hantering av 

personuppgifter och vi har tillförsäkrat oss 

om att detta sköts på rätt sätt av HSB som 

har ansvaret för hantering av alla 

personuppgifter för vår räkning. 

 

Grovsoprummet 

Tänk på att lägga rätt saker på rätt plats i 

grovsoprummet, allt ska in i rätt tunnor. 

 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 

den 23 augusti 2018. 

 

Styrelsen kontaktas lämpligen genom mail 

styrelsen@malarstrand2.se eller via ett 

meddelade i föreningens brevlåda i 29:an. 
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