
 

  
 

 

                                                             

 
 

Medlemsmöte 2021 

Nu när restriktionerna lyfts kan det 

årliga medlemsmötet äntligen 

genomföras. Mötet äger rum i 

Hagabergshallen kl. 18.00 onsdagen 

den 17 november. Entreprenören och 

WSP kommer att göra en resumé 

över renoveringsprojektet samt 

informera om slutfasen. Kvällen 

avslutas med att Front bjuder på 

lättare förtäring. 

 

Aktiviteter  

Nu är samtliga lokaler öppna för 

bokning igen. Vi vill uppmuntra till 

att lokalerna används – vill du starta 

bokcirkel, anordna en klädbytardag 

eller någon annan aktivitet som 

främjar hälsa och gemenskap i 

föreningen, kontakta styrelsen. För 

närvarande pågår yoga, stickcafé och 

pubkvällar. Även en loppis är 

inplanerad under hösten. Se mer 

information nedan.  

 

Yogan 

Yogan har startat igen och pågår fram 

till den 6 december. Vi ses i 

föreningslokalen Rv 24 måndagar kl. 

18.00–19.00. Senioryogan utförs 

sittandes på stol och kostar 50 

kr/gång. Kostnaden debiteras via 

faktura efter terminens slut och 

endast för de tillfällen som man 

deltagit. Vid frågor kontaktas 

Marianne Ohlsson via e-post 

marianneohlsson.mo@gmail.com. 

 

 

Stickcafét 

Även stickcafét har kommit igång 

och pågår onsdagar kl. 13.00–15.00 i 

föreningslokalen Rv 24 med 

säsongsavslutning den 8 december. 

Man behöver inte sticka eller 

handarbete för att vara med – alla är 

välkomna att umgås och prata bort en 

stund. Fika medtages. Vid frågor 

kontaktas Margareta Sjögren via e-

post engqvistmargareta@gmail.com. 

 

Pubkväll  

Fredagen den 22 oktober kl.  

19.00– 23.00 bjuder Kay 

Karahmetovic och Mai Nilsson in till 

pubkväll i Rv 25. Dryck serveras till 

självkostnadspris och endast 

kontantbetalning gäller.  

 

Loppis 

Söndagen den 24 oktober anordnas 

loppis i föreningslokalen Rv 24, kl. 

12.00–15.00. Passa på att rensa i 

lådor och förråd – bord finns att låna 

för de som vill vara med och sälja. 

Kaffe och bullar kommer också att 

finnas till försäljning. Vid frågor 

kontaktas Sofia Ungerman via e-post 

ungerman.sofia@gmail.com. 

 

Felanmälan 

Felanmälan görs till HSB kund- och 

medlemscenter på telefonnummer 

010–442 56 50, via e-post 

info.sodertalje@hsb.se eller med 

hjälp av inloggning med BankID via 

Mitt HSB. Fördelen med det 

sistnämnda alternativet är snabbare 
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hantering samt att du på Mina sidor 

själv kan följa statusen på din 

felanmälan. Vi vill återigen påminna 

om vikten av att alla medlemmar har 

ett ansvar att anmäla fel i fastigheten. 

Fel på hissarna anmäls direkt till PW 

Hiss på telefonnummer 

08–550  177 50. Akuta ärenden 

anmäls efter kl. 16.00 till Jonssons 

fastighetsjour.  

 

Hemsidan  
För närvarande arbetar styrelsens IT- 

och kommunikationsutskott med en 

uppdatering och omorganisering av 

hemsidan. På hemsidan finns all 

information som vi medlemmar 

behöver. Inkom gärna med förslag 

och önskemål till styrelsen.  

 

Lekplatserna  

Styrelsen har påbörjat planeringen 

och arbetet med att rusta upp 

lekparkerna under våren 2022. Mer 

information följer på Aptus och 

hemsidan.  

 

Laddstolpar 

Som vi tidigare informerat om har 

styrelsen arbetat med att upphandla 

en lösning för installation av 

laddstolpar. Vi har nu tecknat ett 

avtal med Opigo AB och 

laddstolparna kommer att placeras 

utomhus. Mer information följer på 

Aptus och hemsidan.  

 

Sophantering  

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen 

uppmärksammats på att det dumpas 

otillåtna föremål vid 

återvinningsstationen. Där ska endast 

papper, metall, plast, glas och 

batterier sorteras. Övrigt avfall 

lämnas på någon av kommunens 

återvinningscentraler. För mer 

information se www.telge.se. 

Även om återvinningsstationen är i 

kommunens regi, ger fortsatt 

misskötsel ett dåligt intryck och kan 

på sikt innebära att den inte blir kvar 

i området. Det är även strikt förbjudet 

att lämna sopor bredvid sopkärlen 

och att slänga skräp på marken! 

 

Vicevärdskontoret 

I samband med pandemin stängdes 

vicevärdskontoret och under den 

perioden har kund- och 

medlemscenter tillsammans med 

föreningens förvaltare löpande 

hanterat de ärenden som man tidigare 

fick hjälp med på vicevärdskontoret. 

Styrelsen ser därför inte längre att det 

finns något behov att av att hålla 

kontoret öppet.  

 

Bastun 

Bastun behöver fräschas upp och ska 

målas om. Från och med den 1 

november och cirka fyra veckor 

framåt kommer bastun inte att vara 

bokningsbar.  

 

Styrelsen önskar alla 

medlemmar en riktigt härlig 

höst! 

 

 
 
Vid frågor eller kommentarer 

angående Fogdetorpsnytt, 

kontakta styrelsen via e-post. 

 

styrelsen@fogdetorp.se 

http://www.telge.se/

