placerades även farthinder ut. Stockholm stad
fortsätter nu planeringen inför säsongen 2022.

Omförhandling av ett lån
Ett av bostadsrättsföreningens lån har
omförhandlats. Det innebär ett 2-årigt lån till
0,51 procent ränta.

Nya bäddmadrasser till gästrummet
Bostadsrättsföreningen

Mälarstrand 2
Infobladet
Nr 2 september/oktober 2021

Höststädning i vår
Nästa gemensamma städdag planeras till i vår
2022. Trädgårdsarbete inför vintern har
utförts av ordinarie entreprenör. En extra
städning av gemensamma utrymmen och
lokaler som tvättstugor, soprum m.m.
kommer att utföras av ordinarie städföretag.

Solceller levererar energi
Installationen av solceller är klar. Det innebär
att solcellerna levererar el och att
kostnaderna väntas minska för föreningens
egen förbrukning. En slutredovisning av
projektet pågår bland annat för att säkerställa
de bidrag till installationerna som föreningen
har fått.

632 meter sommargågata stängd
Sedan den 29 september är Kristinebergs
strand öppet igen för ordinarie trafik. Under
sommaren har Kristinebergs strand och
Hornsbergs strand fungerat som en gågata.
För att minska hastigheten av trafiken

Bäddmadrasserna i gästrummet har blivit
slitna och byts nu ut. Bokning av gästrummet
görs via e-post: gastrum@malarstrand2.se

Hushållssopor och återvinning
I både soprummen och grovsoprummet finns
tydlig information om vad som går att slänga, i
vilka kärl som det är avsett för och hur till
exempel förpackningar och lådor hanteras.
Följ anvisningarna för återvinningen.

Möbler och prylar i trapphus
Det förekommer att gemensamma utrymmen
används som tillfällig förvaring och att möbler
ställs ut i trapphus och utanför källarförråd.
Det är inte tillåtet och medför en brandfara
och riskerar att blockera utrymningsvägar.

Nya medlemmar i föreningen
Nya boende i Mälarstrand 2 hälsas välkomna.

Styrelsen och husvärdar
Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 består
av följande styrelse: Ordförande Jaan Kubja,
kassör Vita Andrews, ledamot Per-Ivar
Sigelfeldt, ledamot Åke Sjöberg och
sekreterare Karl Melin samt suppleant Peter
Lillieborg, suppleant Jacqueline Nyman och
suppleant Pernilla Ohlsson.
Nyckelansvarig är Gunnar Nyström.
Valberedningen består av Marie Ericsson,
Cristina Lehnert och Marie Louise Reinius.
Husvärdar är: Richard Hagelberg och Manne
Lehnert (3:an), Peter Lillieborg (27:an) och
Gunnar Nyström (29:an).
Nästa ordinarie styrelsemöte 16 november 2021.
Styrelsen kontaktas enklast via e-post
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett
meddelande i föreningens brevlåda i 29:an.

Trevlig fortsättning önskar styrelsen
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