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Lekplatsen 

Tack för inkomna synpunkter gällande lekplatsen. 

Vi kommer att behålla lekparken och åtgärda de 

anmärkningar som framkom i besiktningen så att 

den fortsättningsvis blir en säker och fin plats att 

vara på.  

 

Fjärrkontroll för garageporten 

Kommer att installeras i början av september. 

Varje enskild garageinnehavare kan själv besluta 

om att införskaffa fjärrkontrollen. Kostnaden för 

fjärrkontroll kommer att hamna runt cirka 600 

kronor och den påförs direkt på din avgiftsavi. De 

som vill ha en fjärrkontroll kan anmäla sitt intresse 

till parkering@malarstrand2.se 

 

Buskörning på gatan 

Styrelsen och flera medlemmar har 

uppmärksammat en ökad biltrafik på vår gata 

under varma sommarkvällar. Dessa bilar har 

framförts betydligt fortare än gällande 

hastighetsbegränsning. Styrelsen tar detta problem 

på allvar och ska utreda vad som kan göras inför 

kommande sommar.  

 

Städdag 

Kommer till hösten men datum är inte spikat ännu.  

 

 

Miljögruppen rapporterar 

 
Sophantering- källsortering 
Nya och tydliga skyltar är uppsatta i soprummen 
och vi hoppas att de är till hjälp!  
 
Vi ska också inventera kärlen och undersöka om 
det finns behov att justera storlekar av respektive 
kärl.  
 
Sopkärlen för plast och papper blir fortsatt 
överfulla. Om vi hjälps åt med att trycka/vika ihop 
våra förpackningar så fylls inte kärlen till bredden 
lika snabbt.  
 
Pappersförpackningar som är större än 
skokartonger ska läggas i grovsoprummet. (Gunnar 

Nyström är nyckelansvarig, om ni skulle sakna en 
”tag”).  
 
Solceller 
Arbetet fortsätter med att utreda solceller som 
energikälla. Information kommer löpande! Rent 
tekniskt så går det att installera solceller på våra 
tak.  
 
Loppis och klädbytardag  
Kommer att anordnas på söndag den 22 
september mellan 12:00-16:00. Informationsblad 
finns uppsatta i samtliga portar. De övriga 
föreningarna i samfälligheten är inbjudna att delta, 
ett bra tillfälle till mingel och samvaro! 
 
Husvärdar 

Husvärdar i 3:an har genomfört en uppfräschning 

av namntavla och brevlådor för att få enhetliga 

skyltar. Vid behov av ändringar kontakta 

husvärdarna. 

 

Markområdesgruppen rapporterar 

Det som framkommit hittills; -fler cykelställ 

efterlyses, mer plats för barnfamiljers behov av 

utrymme av cykelekipage samt gemensamhets-

lokal efterfrågas.  

 

 

 

 
Septemberdag vid kajen! 

 

 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till den 24 

september.  

 

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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