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OVK-besiktning. (Obligatorisk Ventilationskontroll) 
Nu börjar vi med OVK. Läs noga informationen på 
anslagstavlan. Det är viktigt att ni är hemma alter-
nativt lämnar nycklarna till styrelsen.  
 
Julgranarna 
Vi jobbar febrilt med att få igång belysningen till 
granarna. Just nu har radhusen hjälpt oss med be-
lysningen till en av granarna. Elfel föreligger! 
 
Torktumlare  
Samtliga hus har fått nya torktumlare. 3:an fick ett 
”måndagsexemplar” som slutade fungera och ska 
ersättas alternativt repareras.  
 
Grovsopor 
Vi får inte ordning på vårt gemensamma grovsop-
rum, vilket ger fortsatt onödiga och ökade kostna-
der. Rummet används för byggavfall och annat som 
ska forslas bort till en återvinningscentral.  
 
Samfälligheten ser därför över rutinerna för rum-
met och några förslag till bättre ordning är att be-
gränsa öppettiderna eller att sätta upp kamera-
övervakning i rummet.  
 
Kräftans reparation av garagen 
Beräknas vara klar till årets slut.  
 
Solceller 
Projektet fortskrider. Senaste nytt är att styrelsen  
fått en besiktning utförd på våra tre tak.  
 
Resultatet var gott och vi fick bra tips samt 
information om vad som ska tas i beaktande vid en 
eventuell installation av solceller.  
 
Besiktningen kommer även att protokollföras vilket 
ger oss värdefull information om takens totala 
standard.  
 

 

Från arbetsgruppen 
Cykelrensningen 
Det är fortfarande många cyklar som inte är identi-
fierade. Vill du behålla din cykel, så kika in i cykel-
rummen och ta bort plastremsan på din cykel. Vi 
ställer undan oidentifierade cyklar från januari 
2020. 

Juldekoration 
Arbetsgruppen har smyckat våra entréer. TACK! 
 
Glöggminglet 
Blev väldigt uppskattat. Ett trettiotal medlemmar 
dök upp för att fira in december månad med glögg, 
kaffe och pepparkakor! 
 
 
 
 
 

 
 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
 
 
 
 
 
Infoblad 
Det här blir det sista infobladet innan jul. Styrelsen 
vill härmed önska alla medlemmar en riktigt god jul 
och gott nytt år. 
 
 
 
 
 

 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till den 16 
januari 2020. 
 
Styrelsen kontaktas enklast via e-post  
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett  
meddelande i föreningens brevlåda i 29:an.  
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