
   
 
                                                              
 
 
Föreningsstämma Onsdagen den 11 maj kl. 18:30 är det 
föreningsstämma i 
Rosenborgsskolans matsal. 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Hissrenovering  Hissrenoveringen startar v. 16. 
Styrelsen har tagit hjälp av HSB 
Södertälje för att driva projektet och 
det är PW hiss och el som kommer 
att genomföra entreprenaden. Det 
första huset som får ny hiss är Rv 24. 
En detaljerad tidplan finns på 
hemsidan och aptustavlorna. Två 
veckor innan uppstart i respektive 
hus kommer varje hushåll även att få 
mer detaljerad information i 
brevlådan.  
 
Vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt 
för att det ska gå så smidigt som 
möjligt under den period som 
hissarna är avstängda. Ha gärna era 
grannas i åtanke.  
 
Sandupptag Centric har avslutat 
snöröjningssäsongen med att sopa 
bort all sand. Nu är våren äntligen 
här! 
 
Krukor på gångvägar För att öka säkerheten och trevnaden i 
området kommer det att sättas upp större 
krukor med blommor på vissa gångvägar 
där det tyvärr har förekommit bilåkning. 

  
Miljöbilen Miljöbilen kommer 3 gånger till under 
året. Den står uppställd vid 
återvinningsstationen klockan 12.00-
13:00 den 20 maj, 26 augusti och 4 
november. Där kan du lämna 
glödlampor, elektrisk utrustning, 
målarfärg och kemikalier.  
 
Pubkväll Det kommer att hållas ytterligare en 
pubkväll i april men sedan blir det ett 
uppehåll över sommaren. Om det 
finns någon som är intresserad av att 
hålla igång pubkvällarna under 
sommaren får du gärna kontakta 
styrelsen. 
 
Swish 
Det kommer framöver att vara 
möjligt att betala med Swish på 
vicevärdskontoret. T ex när man vill 
ha access till lokaler eller hyra 
övernattningsrummet.  
 
Ny uppmärkning av p-platser Ny uppmärkning kommer att 
genomföras för samtliga 
parkeringsplatser utomhus utom de 
som är på garagetaket. 
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Festlokalerna Tyvärr har det förekommit misskötsel 
vid användning av både 
föreningslokalen i Rv 24 och puben i 
Rv 25. För allas trevnad är det viktigt 
att det hålls rent i lokalerna. Om det 
inte gör det är det föreningen som får 
betala för städning. Om man kommer 
till lokalen och något är trasigt eller 
om det är väldigt smutsigt är det 
viktigt att kontakta lokalansvarig 
eller styrelsen omgående. Det är 
absolut förbjudet att röka i lokalerna! 
 
Misskötsel kan leda till att man 
mister sin behörighet att kunna boka 
lokalerna. 
 
Vid frågor eller kommentarer 
angående Fogdetorpsnytt, kontakta 
styrelsen via mail. 
 styrelsen@fogdetorp.com 


