
 

  
 

 

                                                             

 
 

Årsstämman 2021 

På grund av den rådande pandemin 

genomfördes årsstämman genom 

poströstning och med endast 

stämmofunktionärer på plats i 

föreningslokalen. 63 stycken 

röstberättigade noterades, vilket är 

lågt i relation till föreningens storlek. 

Det är på stämman samtliga 

medlemmar har möjlighet att göra sin 

demokratiska röst hörd och det är 

viktigt att använda den för att 

garantera en kompetent förvaltning 

av föreningen. 

 

Renoveringsprojektet  

Renoveringen är inne i sin slutfas och 

till hösten ska samtliga hus vara 

färdigställda. Därefter följer 

markarbete för återställande av 

utemiljön. Inga inomhusarbeten 

kommer att äga rum under v 28 till 

och med v 32, men i övrigt pågår 

arbetet som planerat under resterande 

del av sommaren. 

 

Gymmen 

Utifrån regeringens beslut om lättade 

restriktioner har föreningens 

gymlokaler nu öppnats upp 

igen. Dock med begränsningar av 

maximalt antal personer som får 

vistas i lokalerna samtidigt. Om 

regeln inte efterlevs kan det på nytt 

bli aktuellt med en stängning.  

 

Felanmälan  

På förekommen anledning vill 

styrelsen återigen påminna om 

följande. För att föreningen ska 

kunna följa upp och få en tydlig bild 

av de felanmälningar som inkommer, 

framför allt gällande tvättstugorna, är 

det av yttersta vikt att problemet 

noggrant beskrivs samt att det 

framgår vilket hus och tvättstuga (1 

eller 2) ärendet gäller.  

För en skyndsam hantering är det 

också viktigt att vi alla tar ett 

gemensamt ansvar för att göra 

felanmälan vid behov – vänta inte på 

att någon annan ska göra det. 

 

Släpkärran  
Som styrelsen har informerat om är 

möjligheten att låna släpkärran 

numera begränsad till fyra pass i 

månaden per hushåll. Det har varit en 

nödvändig åtgärd till följd av 

missbruk av släpkärran och ökat 

slitage. Släpkärran är endast en 

förmån för boende i föreningen och 

får under inga omständigheter lånas 

ut. 

 

Tvättbås varmgaraget 

Det har kommit till styrelsens 

kännedom att tvättbåset i 

varmgaraget används av personer 

som inte är boende i föreningen. 

Möjligheten att tvätta bilen i garaget 

är enbart till för dem som hyr en 

varmgarageplats. Om det här 

fortsätter är styrelsen tvungen att 

agera. 
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Renovering av lägenhet 

På föreningens hemsida under 

rubriken för boende finns uppdaterad 

information om renovering och 

ombyggnation av lägenheten. För 

samtliga renoveringsfrågor kontaktas 

föreningens förvaltare Filip Tasic.  

 

Utemiljön  

Styrelsen kan med glädje konstatera 

att utemiljön fortsätter att i stor 

utsträckning nyttjas av oss boende i 

föreningen. Det är viktigt att vi 

samsas om ytorna och visar varandra 

hänsyn. Använd gärna grillarna – i 

varje hus finns också en egen 

klotgrill. Partytält får inte placeras i 

området utan att styrelsen först 

konsulterats. I slutet av sommaren 

kommer lekplatserna bland annat att 

uppdateras med nya gungor, leksand 

och fasta sittplatser.  

 

Styrelsen önskar alla 

medlemmar en riktigt härlig 

sommar och var rädda om 

varandra! 

 

 
 
Vid frågor eller kommentarer 

angående Fogdetorpsnytt, 

kontakta styrelsen via e-post. 

 

styrelsen@fogdetorp.se 


