
 

  
 

 

                                                             

 
 

 

Årsstämman 2022 

Onsdagen den 11 maj genomfördes 

föreningens årsstämma på Hagabergs 

folkhögskola. Ester Rudolfsson 

Mattsson valdes på nytt till 

ordförande och nya ledamöter är 

Victoria Sundberg och Joel Sultan. 

Vi tackar också Alfons Lööf och 

Tenho Karkulahti för deras tid i 

styrelsen. 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 fastigheten.  

 

Odlingslotter  

Som styrelsen tidigare informerat om 

är nu 16 stycken mindre odlingslotter 

iordningställda i parken utanför Rv 

20. Ett antal lotter är fortfarande 

lediga, så tveka inte att kontakta HSB 

kund- och medlemscenter vid 

intresse. Vi efterlyser också en 

ansvarig för lotterna som ser till att 

vatten finns och att verksamheten 

fungerar. För mer information 

kontaktas styrelsen.  

 

Miljötratt för matfett 

För att förebygga problem med 

matfett i stammarna rekommenderar 

styrelsen att fettet samlas upp i 

exempelvis en petflaska och sedan 

återvinns. För ändamålet används en 

miljötratt som bland annat finns att 

hämta på Telges huvudkontor, i 

receptionen på Stadshuset och i  

 

kassorna hos ICA Maxi Vasa 

handelsplats. För mer information se 

www.telge.se. 

 

Sandsopning garaget 

Det har kommit till styrelsens 

kännedom att många boende är 

besvikna över att garaget inte 

sandsopats i år. Under renoveringen 

var det endast möjligt att utföra 

sandsopningen vartannat år och 

styrelsen bedömde även nu att det 

intervallet var tillräckligt. Nästa 

sandsopning sker våren 2023.  

 

Laddstolpar 

Intresset för föreningens p-platser 

med laddstolpe för elbil har varit stort 

och samtliga platser är uthyrda. Den 

1 juli träder avtalet i kraft och  

p-platserna kan tas i bruk. 

 

Bytesrummet 

Lördagen den 21 maj invigdes 

föreningens nya bytesrum. Många 

medlemmar var nyfikna och önskade 

tillträde till rummet. Avsikten med 

bytesrummet är att tillsammans värna 

miljön genom att återvinna och ge 

nytt liv till saker du inte längre 

använder. Bytesrummet blir 

kostnadsfritt tillgängligt via HSB 

kund- och medlemscenter.  

 

Skräp i allmänna utrymmen  

Styrelsen vill påminna om att det av 

både brandsäkerhets- och 

ordningsskäl är strikt förbjudet att 
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lämna skräp och andra föremål i 

föreningens gemensamma utrymmen. 

Hantering och bortforsling av dessa 

föremål innebär en onödig kostnad 

som indirekt belastar samtliga 

medlemmar. 

 

Lekplatserna  

Renoveringen av lekplatserna 

fortsätter och vi har redan kunnat 

notera mer aktivitet i stora lekparken 

än tidigare. På grund av försenade 

materielleveranser beräknas arbetet 

att dra ut på tiden och i stället vara 

klart i mitten av augusti.  

 

Flaggstången 

I föreningen har det funnits en fin 

tradition att flagga på de allmänna 

flaggdagarna. Vi saknar fortfarande 

någon/några som vill åta sig 

uppdraget. För mer information 

kontaktas styrelsen.  

 

Bouleturnering 

Under sommaren anordnas en 

bouleturnering i föreningen. 

Tävlingen utförs i lag med två 

deltagare och anmälan sker till 

styrelsen senast den 1 juli. När lagen 

är fastställda kommuniceras datum, 

spelschema, regler etcetera med 

deltagarna. För mer information se 

föreningens hemsida och Aptus-

tavlorna.  

 

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 


