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Städdag 

Tack för fin uppslutning kring städdagen. Vi fick 

mycket gjort och vi avslutade dagen med god mat 

och dryck i pergolan.  

 

OVK 

Ventilationskontrollen är ännu inte godkänd. Det 

innebär bland annat att vi måste ha tillträde till 

samtliga lägenheter för att rensa 

badrumskanalerna. Jobbet kommer att utföras 

under hösten. Mer och utförligare info kommer i 

nästa infoblad.  

 

Oxlarna mellan 3:an och 27:an 

Som vi skrev tidigare så blev våra träd beskurna för 

kraftigt. Vi har kommit överens med HSB 

Trädgårdsservice om en ersättning för 

skadegörelse om 5 TSEK per träd.  

 

Körsbärsträden mellan 29:an och 31:an 

Kommer att beskäras och smalnas av.  

 

Nytt lås till garaget 

De som har garageplats inomhus har fått 

nyckelbrickor i sina postfack. Det nya låssystemet 

införs v28.  

 

Hjärtstartaren i 27:an 

För att alla medlemmar ska kunna ha tillgång till 

hjärtstartaren så fungerar portkoden i 27:an 

dygnet runt numera.  

 

Parkering på gårdarna 

Tänk på att det endast är tillåtet att parkera korta 

stunder inne på gårdarna. Främst för att lasta och 

lossa.  

 

Lekplatsen i samfälligheten 

Tack för synpunkter gällande lekparken. Den 

kommer att bevaras och samfälligheten kommer 

att ta fram ett kostnadsförslag för att rusta upp 

och göra den säkrare.  

 

 

 

Arbetsgrupp markområden, lokaler och förråd 

För att samtliga medlemmar ska kunna ta del av 

vad gruppen har kommit fram till så kommer det 

att ges ut en enkät till hösten där man kan få yttra 

sig om gruppens förslag.  

 

Miljögruppen rapporterar: 

Solceller Vi arbetar vidare med att utreda solceller 
som energikälla och planerar ett infomöte till 
hösten. 
 
Sophantering- källsortering 
Nya infoskyltar kommer att sättas upp i våra 3 
soprum med tydlig information om hur sopor ska 
källsorteras. Information om hämtningstider och 
intervall är uppsatt på soprumsdörrarna samt 
telefonr. för anmälan av utebliven hämtning. 
 
Loppis och klädbytardag kommer att anordnas till 
hösten för medlemmarna i vår Brf, datum 
meddelas senare. 

 

Miljögruppen genom Gunilla Granberger 

 

Gästlägenheten 
Kom ihåg att var ute i tid med era bokningar och 
förfrågningar i sommar om ni tänker nyttja 
lägenheten! 

 
 

 

 

 

 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till den 27 

augusti.  

 

Styrelsen kontaktas enklast via e-post  

styrelsen@malarstrand2.se eller via ett 

meddelande i föreningens brevlåda i 29:an.  

 

Vi vill önska alla medlemmar en skön sommar och 

härlig semester.  

 

Hälsningar från Styrelsen  
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