
                                                           

Rensning cykelrum
HSB Service har fått i uppdrag att 
under hösten rensa samtliga cykelrum 
i föreningen. Tidplanen är följande: 
V 40 – Rv 25, 23, 21
V 41 – Rv 20, 22, 24
V 42 – Rv 26, 28, 30
Det är mycket viktigt att märka din 
cykel med namn, datum och 
lägenhetsnummer. Omärkta cyklar 
kommer att forslas bort och efter tre 
månader att kasseras. Obs! Tidplanen 
kan komma att ändras beroende på 
volymen cyklar.

Puben
Nu har pubkvällarna i Rv 25 dragit 
igång. Håll utkik på Aptus-tavlorna 
för information om tidpunkt. 
Pubkvällarna är ett trevligt tillfälle att 
träffa dina grannar i föreningen. 
Dryck serveras till självkostnadspris. 
Hjärtligt välkomna!

Mata djur 
Det har kommit till styrelsens 
kännedom att vilda djur matas i 
området. Styrelsen vill därför 
påminna om att det är förbjudet att 
lägga mat på marken eftersom det 
finns en risk att det lockar till sig 
råttor och andra skadedjur. Av 
samma anledning är det inte heller 
tillåtet att mata fåglar från fönster och 
balkong. Fåglar skräpar ner och mat 
som faller till marken kan dra till sig 
skadedjur. I stora delar av 

Stockholmsområdet är råttor och 
skadedjur i stadsmiljö ett omfattande 
problem och det vill vi undvika i 
Fogdetorp.

Stickcafé
Den 20 september startar stickcaféet 
igen. Vi träffas i föreningslokalen, Rv 
24, på onsdagar mellan klockan 
13.00 – 16.00. Egen fika medtages. 
Varmt välkomna!

Yoga
Yogan startar tisdagen den 19 
september klockan 18.00 – 19.00 i 
föreningslokalen, Rv 24, och 
fortsätter varje tisdag till och med 
den 5 december. Kostnaden är 50 kr 
per gång och totalt ges 12 tillfällen. 
Yogan är ett uppskattat inslag i 
föreningen och i höst är det den 
tionde terminen som yogalärare 
Anneli Klasson håller i yogan hos oss 
i Fogdetorp. Nya som gamla 
deltagare hälsas välkomna! 
Eventuella frågor besvaras av Elsie 
Bergvall på mobilnummer 073 – 302 
95 67.

Medlemsmöte
I november äger det årliga 
medlemsmötet rum. Då behandlas 
bland annat information om fönster- 
och fasadrenoveringen. Information 
om tidpunkt och plats för 
medlemsmötet publiceras på Aptus- 
tavlorna och hemsidan. Alla 
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medlemmar önskas hjärtligt 
välkomna!

Vicevärdskontoret
Efter sommaruppehållet är 
vicevärdskontoret, Rv 23, som 
vanligt öppet onsdagar jämna veckor 
mellan klockan 18.00 – 19.00. Hit 
vänder du dig exempelvis med frågor 
gällande parkeringsplats och 
behörighet till lokaler. Övrig tid nås 
vicevärden på telefonnummer 
08 – 550 169 66 samt e-postadress 
vicevarden@fogdetorp.se.

Miljöbilen
Fyra gånger om året kommer 
miljöbilen på besök. Den står vid 
återvinningsstationen mellan 
klockan 12.00 – 13.00 och där har du 
möjlighet att slänga miljöfarligt 
avfall som t ex målarfärg, glödlampor 
och batterier. Mer information finns 
på Telge Återvinnings hemsida. Håll 
utkik på Aptus-tavlorna efter aktuella 
datum. 

Lokaler
Som medlem i vår förening har du 
möjlighet att nyttja följande lokaler: 
bastu, biljard, föreningslokal, gym 
(Rv 26 och 30), gästrum, hobbyrum, 
pingis- och publokal. Vid förslag och 
önskemål gällande lokalerna kontakta 
styrelsen på e-postadress 
styrelsen@fogdetorp.com.

Styrelsen önskar alla 
medlemmar en riktigt härlig 
höst!

Vid frågor eller kommentarer 
angående Fogdetorpsnytt, 
kontakta styrelsen via e-post.

styrelsen@fogdetorp.com


