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Brf Mälarstrand 2 
Infobladet 
 
Nr 1, utgivet av styrelsen i januari 2020 

 
Solceller 
Styrelsen ser fortsatt positivt på projektet med in-
stallation av solceller.  
 
Innan ett definitivt beslut fattas så ha vi skapat en 
körplan.  
 
1. Vi kommer att distribuera en utförlig samman-
fattning av projektet i ett kommande informations-
blad. Vi redovisar då kalkyler, fakta och tekniska frå-
gor om solpaneler, eventuell driftsättning och vad 
det innebär, garantier, köpa och sälja el, hållbar-
hetsfrågor och mycket mer. 
 
2. Därefter kommer Mark- och miljögruppen att 
bjuda in till öppet hus i bastun. Preliminärt datum 
är 8e mars.  
 
3. Frågan on solceller ska slutgiltigt bestämmas via 
oss medlemmar på en extra stämma. Preliminärt 
datum är måndag den 23e mars.  
 

 
 
Sammanfattning, solceller: 
Information  v10 
Öppet hus 8e mars (preliminärt) 
Extra stämma 23e mars (preliminärt) 
 
Årsstämma 2020 
Preliminärt datum för ordinarie årsstämma är satt 
till måndag den 11e maj.  
 
Motioner till årsstämman 
Motioner till årsstämman ska vara styrelsen till-
handa senast den 31 mars.  
 
Valberedningen 
Har påbörjat sitt arbete med att söka efter  
kandidater för kommande mandatperiod i  
styrelsen. Är du Intresserad eller vet du någon som 
du kan tänkas rekommendera, så kontakta valbe-
redningen direkt. Sammankallande för valbered-
ningen är Gunilla Granberger i 3an.  
 
 

Tillstånd för väsentlig ombyggnad av lägenhet 
Du behöver numera föreningens skriftliga tillstånd 
för ombyggnad och ändringar som rör befintlig  
ledning för avlopp/brunn, vatten samt ändringar 
som påverkar ventilation.  
 
Blankett får du av styrelsen. Allt för att vi ska 
kunna dokumentera ombyggnaderna inför framti-
den.  
 
Kontakta styrelsen fortsättningsvis vid planerad 
större ombyggnad, tack! 
 
Garageportöppnare/fjärrkontroll 
Vi har fortfarande ett fåtal fjärrkontroller kvar. Du 
kan enkelt beställa en fjärrkontroll via  
parkering@malarstrand2.se   
 
Den är helt automatiskt och du slipper kliva ur bi-
len eller hissa ner rutan. En fjärrkontroll kostar dig 
600 kronor och kostnaden påförs direkt på din  
avgiftsavi. 
 

 

Från Mark- och miljögruppen 
Cykelrensningen 
Ett trettiotal cyklar är bortforslade vilket skapar 
mer utrymme och luft i våra cykelrum. Gruppen 
kommer att fortsätta sitt uppdrag med att rensa i 
rummen. Mer info kommer att ges ut från dem. 
 
Öppet hus 
Som tidigare nämnt i detta info så kommer  
gruppen även att hålla ”öppet hus” i mars. Där 
kommer de berätta om frågor och projekt som har 
löpt under 2019 och fram tills nu.  
 
 

 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till den 13 
februari 2020. 
 
Styrelsen kontaktas enklast via e-post  
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett  
meddelande i föreningens brevlåda i 29:an.  
 
 
 
 
 
 
 
Hälsningar från Styrelsen  
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