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Extra föreningsstämma
En extra föreningsstämma angående
fönster- och fasadprojektet ägde rum
i Täljegymnasiets matsal onsdagen
den 22 februari. Projektledare Anders
Binett redogjorde för de olika delarna
i projektet och inbjuden expertis
fanns på plats för att svara på frågor.
Föreningens ekonomiombud kunde
inte närvara på föreningsstämman.
Styrelsen kommer därför att erbjuda
en utförligare presentation av
ekonomin vid ett senare tillfälle.
Stämman beslutade att ge styrelsen i
uppdrag att fortsätta arbetet med byte
av fönster- och fasader. Om summan
för projektet överstiger beloppet om
175 000 000 SEK måste styrelsen på
nytt kalla till en extra
föreningsstämma. Styrelsen tackar
alla som deltog på stämman!

Dryck serveras till självkostnadspris.
Hjärtligt välkomna!

Parkering utanför entréerna
Styrelsen vill påminna om att tillåten
parkering utanför entréerna och
husen är max 15 minuter. Vid
överskriden tid kan parkeringsböter
utdelas. Tänk på att inte blockera
räddningsvägar för polis, ambulans
och räddningstjänsten.

Städdag
Som tidigare meddelats kommer
styrelsen att anordna en städdag
lördagen den 22 april. Det är viktigt
att alla som har cyklar märker dem
med namn, lägenhetsnummer och
årtal. De cyklar som saknar märkning
kommer att forslas bort. Styrelsen
efterlyser nu en person i varje hus
som kan leda arbetet under dagen.
Mer information kommer på Aptustavlorna och hemsidan.

Pubkväll
Pubkvällarna är ett uppskattat inslag i
föreningen. Under våren fortsätter
pubkvällarna som vanligt. Håll utkik
på Aptus-tavlorna för aktuella datum.
Pubkvällarna är ett trevligt tillfälle att
träffa dina grannar i föreningen.

Mopeder
Mopeder får inte förvaras i cykelrum
eller övriga gemensamhetsutrymmen.
Av brand- och säkerhetsskäl är det
endast tillåtet att förvara din moped i
mopedgaraget. Vänligen kontakta
vicevärden för tillgång till förvaring
av moped.
Aptus
Under funktionen inställningar i
Aptus-systemet kan du både spärra
borttappade brickor och dosan till
varmgaraget, ändra lösenord samt
reglera det telefonnummer du önskar
ha kopplat till porttelefonen. För allas
säkerhet är det viktigt att alltid spärra
borttappad bricka eller dosa.

Miljöbilen
Miljöbilen kommer åter på besök
fredagen den 10 mars samt fredagen

den 19 maj. Den står då vid
återvinningsstationen mellan
klockan 12.00 -13.00 och där har du
möjlighet att slänga miljöfarligt
avfall som målarfärg, glödlampor och
batterier. Mer information finns på
Telge Återvinnings hemsida.
Bänkar i backen
Efter önskemål har styrelsen varit i
kontakt med kommunen angående
bänkarna i backen upp till
Fogdetorpshöjden. Kommunen har
lovat att under våren fixa till både
bänkarna och buskarna i backen.
Föreningens lokaler
Som tidigare meddelats har styrelsen
stängt ner föreningslokalen, puben
och övernattningsrummet på
obestämd tid till dess att det finns en
bra struktur kring nyttjandet av
lokalerna i framtiden.
Gröna påsar
Det är viktigt att sopsortera rätt.
Organiskt avfall slängs i den gröna
påsen och övrigt avfall i separat påse.
De gröna påsarna finns att hämta i
cykelrummen i respektive hus.
Förslag till förbättringar
Styrelsen tackar för fina förslag till
förbättringar i föreningen. Förslagen
behandlas på ordinarie styrelsemöte
och ibland blir processen längre då
information måste inhämtas och
utredas. Har du förslag eller
önskemål som kan förbättra boendet
eller göra tillvaron roligare och
trevligare för medlemmarna i vår
förening, skicka gärna in dina idéer
till: styrelsen@fogdetorp.com

Trivselföreskrifter
Styrelsen har arbetat fram nya
trivselföreskrifter för Brf Fogdetorp.
Dessa kommer att publiceras på
hemsidan inom kort.
Vid frågor eller kommentarer
angående Fogdetorpsnytt,
kontakta styrelsen via mejl.
styrelsen@fogdetorp.com

