
 

  
 

 

                                                             

 
 

Föreningsstämman  

Årets föreningsstämma äger rum 

tisdagen den 16 maj kl.18.30 i 

Hagabergs folkhögskola. Från och 

med kl. 18.00 serveras kaffe och 

smörgås. Kallelse och dagordning 

delas i sedvanlig ordning ut senast 

två veckor innan stämman.  

Varmt välkomna! 

 

Motioner  

Medlem som önskar få ett ärende 

behandlat på ordinarie 

föreningsstämma ska skriftligen 

inkomma med motion senast  

den 31 mars. En motion ska vara en 

fråga som berör föreningen och dess 

medlemmar och som stämman kan 

fatta beslut om. 

 

Valberedningen  

På stämman är det dags att välja ny 

styrelse i föreningen. Valberedningen 

efterlyser nu medlemmar som är 

intresserade av att avsätta tid och 

engagemang för att delta i styrelsens 

arbete. Du som är beredd att bidra 

eller känner andra medlemmar som 

kan tillföra styrelsen både kompetens 

och nytta hör av dig till 

valberedningen@fogdetorp.se.Tveka 

heller inte att kontakta styrelsen för 

att få veta mer om styrelseuppdraget 

via styrelsen@fogdetorp.se.  

 

Bilkörning i området   

Styrelsen har uppmärksammat att 

våra parkeringsregler inte efterlevs i 

tillräcklig utsträckning. Gräsmattor 

och rabatter körs sönder, gångvägar 

används för genomfartstrafik och 

tillåten tid för lastning och avlastning 

respekteras inte. Det innebar 

sammantaget både en säkerhetsrisk 

samt tillkommande kostnader för 

återställande. Alla har ett ansvar att 

anmäla felparkerade bilar till  

P-Service samt informera gäster, 

hemtjänst och hantverkare om 

föreningens parkeringsregler. 

Kontaktuppgifter till P-Service 

återfinns på Aptus-tavlorna, 

hemsidan och på skyltar i området.  

 

Återvinningsstationen  

Det är viktigt att vi fortsatt värnar 

förmånen att ha en 

återvinningsstation i nära anslutning 

till fastigheten. Upptäckt av material 

utanför behållare, felaktigt avfall 

samt dumpning anmäls till FTI. 

Felanmälan utförs via formulär via 

FTI:s hemsida eller genom att ringa 

020-088 03 11.  

 

Odlingslotterna  

Snart börjar odlingssäsongen och det 

finns fortfarande lediga odlingslotter 

att hyra. Vid intresse kontakta HSB 

kund- och medlemcenter. 

 

Branddörrar 

På förekommen anledning vill 

styrelsen påminna om att det endast 

är tillåtet att tillfälligt ställa upp 

branddörrar i fastigheten. Att under 

en längre period lämna branddörrar 

öppna och obevakade innebär en 
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inbrottsrisk samt bryter mot gällande 

brandskyddsregler. 

 

Inomhustemperatur 

Med växlande väderförhållanden 

varierar inomhusklimatet. För att 

undvika onödiga uppvärmnings-

kostnader är det viktigt att innan 

temperaturen hunnit justeras, i första 

hand reglera termostaten på 

elementet, istället för att öppna upp 

balkongdörr och fönster.  

 

Slyröjning  

Onsdagen den 1 mars kl. 08.00–12.00 

kommer HSB att utföra slyröjning 

vid parkeringen Rv 21. Berörda 

platser är nummer 9850-9865 samt 

gästparkeringen. För att underlätta 

för HSB får inga bilar vara parkerade 

där under tiden som arbetet pågår. 

För de som påverkas är det istället 

möjligt att kostnadsfritt nyttja övriga 

gästparkeringar från tisdagen den 28 

februari kl. 20.00 till onsdagen den  

1 mars kl. 20.00. 

 

Sandsopning 

I vår kommer varm- och kallgaraget 

att sandsopas. Information om när 

aviseras på Aptus-tavlorna och 

hemsidan. 

 

 

Vid frågor eller kommentarer 

angående Fogdetorpsnytt, 

kontakta styrelsen via e-post: 

styrelsen@fogdetorp.se 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen önskar alla 

medlemmar en fin vår!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


