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Årsstämma och föranmälan
Påminner om årsstämman den 14 juni.
Föranmälan senast onsdag den 10 juni som
ska ske via styrelsens brevlåda i port 29 eller
via styrelsemailen.
Årsstämman kommer som tidigare informerats, att hållas utomhus på gården mellan
27an och 29an. Vid regn förflyttar vi oss till
garaget. Ta gärna med egen stol om man vill
sitta under mötet.

Störningar i området
I och med det fina vädret vet vi att det medför
högre aktivitet nere vid kajen. Blir du störd av
något så kan du själv påverka och rapportera
händelser via olika kanaler. Ju fler vi är som
rapporterar desto större chans har vi att få till
förändringar i området.
Om man vill rapportera felparkerade bilar så
kan du ringa Stockholms trafik- och utemiljö
på tel. 08-772 96 00.
Om man vill lämna synpunkter på Stockholms
trafik- och utemiljö, till exempel trafikskyltar,
suggor på kajen, farthinder osv. så kan man
ladda ner Stockholms stads app ”Tyck till”.
Du kan anmäla allt i appen såsom fel, klagomål, frågor, idéer men också beröm.
Appen ser ut så här ↓.

Radonmätning
Rapporten har kommit och fastigheterna är
godkända med god marginal.
Hela rapporten finns på hemsidan under
”senaste informationen”.

Gemensamma bänkar
Våra bänkar börjar bli nötta och slitna. Vi
kommer att göra en uppfräschning och
renovering av dem under denna säsong.

Störningar och fester i vår BRF
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte
störs av omkringboende. Tänk på att vi alla
tillsammans är skyldiga att visa hänsyn!
Ska du till exempel ha en fest är det alltid bra
att informera dina grannar i god tid.
Tack för visad hänsyn!

För de som inte närvarar vid
stämman vill vi passa på att
önska alla medlemmar en
riktigt fin och solig sommar!

Styrelsen kontaktas enklast via e-post
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett
meddelande i föreningens brevlåda i 29:an.
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