
 

 

 

   
 

 

 

 

                                                             

 
 

Föreningsstämman  

Årets föreningsstämma äger rum 

onsdagen den 11 maj kl. 18.30 i 

Hagabergs folkhögskola. Från kl. 

18.00 fram tills stämman börjar bjuds 

det på fika. Efter åren med 

restriktioner hoppas vi nu på en stor 

uppslutning. Kallelse och dagordning 

delas i sedvanlig ordning ut senast 

två veckor innan. Varmt välkomna! 

 

Lekplatserna  

Arbetet med renoveringen av 

lekplatserna är i gång och förväntas 

pågå fram till mitten av sommaren. 

För den som är intresserad finns 

utförlig information om hur 

lekplatserna kommer att gestaltas på 

föreningens hemsida.  

 

Laddstolpar 

Även arbetet med installationen av 11 

laddstolpar vid den tillfälliga 

gästparkeringen är påbörjad. Som 

styrelsen tidigare meddelat kontaktas 

kund- och medlemscenter om du är 

intresserad av att hyra en plats. 

 

Markarbete  

Under våren fortsätter arbetet med 

återställandet av utemiljön efter 

renoveringen. Arbetet berör främst 

området kring Rv 21, 23 och 25. 

 

 

 

Utemiljön 

Styrelsen kan meddela att Evelina 

Nyyssönen från En Trädgårdsmästare 

kommer att ansvara för planteringar 

och rabatter i föreningen även under 

år 2022. För att fortsatt hålla området 

trivsamt är det viktigt att vi alla 

hjälps åt. Gena inte genom 

planteringar, använd utställda 

askkoppar, plocka upp efter hunden 

och släng inte skräp på marken. 

 

Bytesrum 

Inom kort kommer ett bytesrum för 

återbruk att öppnas upp i Rv 22. Där 

kan du både hämta och lämna mindre 

föremål så som böcker, leksaker och 

porslin. För att få tillgång till lokalen 

kontaktas kund- och medlemscenter. 

Accessen är kostnadsfri. Mer 

information följer på Aptus-tavlorna 

och hemsidan. 

 

Tvättstugorna  

Det har kommit till styrelsens 

kännedom att det fortsatt slarvas med 

städningen av tvättstugorna. Det är 

allas ansvar att följa de 

städinstruktioner som finns. Tråkigt 

nog har vi också uppmärksammats på 

att det i vissa fall har förekommit 

förstörelse av maskinvaran som 

hittills har kostat föreningen närmare 

40 000 kr. Fel ska alltid anmälas till 

kund- och medlemscenter.  
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Skyddsrum 

I varje hus finns ett skyddsrum.  

Styrelsen har tagit fram en plan för 

att säkerställa att de lever upp till 

gällande regler och krav, samt 

innehåller komplett och fungerande 

material. Nya skyltar för 

skyddsrummen kommer också 

monteras utanför entréerna. 

 

Garantibesiktning  

Samtliga hus kommer att besiktigas 

efter två år och i slutet av januari 

utfördes en besiktning i Rv 22, 24 

och 26. Innan garantitiden löper ut 

efter fem år äger ytterligare en 

besiktning rum. 

 

Styrelsen önskar alla 

medlemmar en riktigt glad 

påsk!  
 

 
 

Vid frågor eller kommentarer 

angående Fogdetorpsnytt, 

kontakta styrelsen via mejl. 

 

styrelsen@fogdetorp.se 


