
 

 

   
 
                                                              
 
 
Nya styrelsen På stämman den 11 maj byttes stora 
delar av den föregående styrelsen ut. 
Vi tackar Maria, Jonnie, Linn, 
Kristian och Krisztian för ert arbete i 
föreningen. Efter sommaren har 
styrelsearbetet åter dragit igång och 
vi jobbar på att etablera oss i våra nya 
roller. Styrelsen består av: 
 
Maria Arenbjörk  ordf. 
Pontus Olsen vice ordf. 
Sara Mattsson sekreterare 
Göran Larsson ledamot 
Jenny Lillo Linzatti ledamot 
Kay Karahmetovic  ledamot 
Peter Johansson ledamot 
Raghid Makdesi ledamot 
Staffan Wreiman ledamot 
Toni Nordlund ledamot 
Inger Hellström HSB-ledamot 
 
Pubkväll Pubkvällarna fortsätter under hösten 
och vintern i puben i Rv 25. Håll 
utkik på Aptustavlorna för 
information om tidpunkt. 
Pubkvällarna är ett trevligt tillfälle att 
träffa dina grannar i föreningen. 
Dryck serveras till självkostnadspris. 
VÄLKOMNA! 
 
Hissrenovering  Efter sommarens uppehåll jobbar PW 
Hiss och El vidare med renoveringen 
av hissarna. Arbetet beräknas vara 
klart v. 44 och sista huset ut är Rv. 
21. Aktuell tidsplan finns tillgänglig  

 
på aptustavlorna och hemsidan.  
 
Snöröjning Snöröjningen kommer även denna 
säsong att utföras av Centric. Men 
innan vi plockar fram vinterkläderna 
igen ser vi fram emot en härlig höst.  
 
Medlemsmöte Under hösten kommer det årliga 
medlemsmötet att äga rum. På mötet 
kommer bland annat information om 
fönster och fasadrenoveringen att 
behandlas. Vidare information om 
plats och tidpunkt kommer på 
aptustavlorna och hemsidan. Alla 
medlemmar är hjärtligt välkomna! 
 
Fönster och fasader Projektet med byte av fönster och 
fasader är nu igång på allvar. Precis 
som i fallet med upphandlingen av 
hissarna har HSB Södertälje fått i 
uppdrag att projektleda arbetet. En 
extra stämma kommer att hållas 
under hösten. Mer information följer 
på aptustavlorna och hemsidan. 
 
Förenings- och Publokalerna Det har vid ett flertal tillfällen 
kommit till styrelsens kännedom att 
nyttjandet av föreningslokalen i Rv. 
24 och publokalen i Rv. 25 har 
missbrukats. Styrelsen vill 
understyrka vikten av att 
lokalreglerna efterlevs och ser därför 
för närvarande över befintliga rutiner 
och regler så att vi medlemmar även i 

 
Nyheter och information från styrelsen till boende i Fogdetorp 

Nr 2 – augusti 2016 
Ansvarig utgivare: Styrelsen 

Fogdetorpsnytt 



 

 

fortsättningen kan få tillgång till våra 
gemensamhetslokaler.  
 
Trivselregler Under hösten kommer styrelsen att 
uppdatera föreningens 
trivselföreskrifter och samtliga 
lokalregler. När arbetet  
är klart kommer information finnas 
tillgänglig på hemsidan samt i 
pappersform utanför 
vicevärdskontoret. 
 
Avlopp 
I toaletten får inte tops, 
sanitetsbindor, bomull m.m. spolas 
ner. De ska slängas i hushållssoporna 
och gamla mediciner ska lämnas in 
till apoteket. Matfett/matolja orsakar 
stopp i avloppet, förstör stammarna 
och ska slängas i den gröna påsen. 
Större mängder matfett/matolja 
lämnas på återvinningsstationerna. 
För mer information se 
www.telge.se/vatten-avlopp/rad -och-
regler. Kostnader för avhjälp av stopp 
i avloppet som uppkommer på grund 
av annat än vad som är naturligt att 
spola ner, står bostadsrättshavaren 
för.  
 
Sopsortering Det är viktigt att sopsortera rätt. 
Plast, papper, glas, metall och 
batterier sorteras och slängs i de 
anvisade containrarna vid vår 
återvinningsstation. Endast organiskt 
avfall i den gröna påsen och övrigt 
avfall i separat påse slängs i 
sopnedkasten i husen. Inga sopor får 
lämnas utanför containrarna. Är du 
osäker på hur du ska sopsortera så 
fråga gärna.   
 
 
 

Miljöbilen Fyra gånger om året kommer 
miljöbilen på besök. Den står vid 
återvinningsstationen mellan  
kl. 12.00-13.00 och där har du 
möjlighet att slänga miljöfarligt 
avfall som t ex målarfärg, glödlampor 
och batterier. Mer information finns 
på Telge Återvinnings hemsida. 
Nästa tillfälle ges den 4 november. 
 
Armaturer Armaturerna ovanför postboxarna på 
entréplanen kommer så snart som 
möjligt att bytas ut i alla hus.  
 
Vicevärdskontoret Vicevärdskontoret, Rv. 23, håller som 
vanligt öppet onsdagar jämna veckor 
mellan kl. 18.00-19.00. Hit vänder du 
dig exempelvis med frågor gällande 
parkeringsplats och behörighet till 
lokaler.  
 
Styrelsen önskar alla 
medlemmar en riktigt härlig 
höst!  
 

  
Vid frågor eller kommentarer 
angående Fogdetorpsnytt, 
kontakta styrelsen via mail. 
 
styrelsen@fogdetorp.com 


