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Nya styrelsen
På stämman den 10 maj valdes den
nya styrelsen som består av:
Maria Arenbjörk
Sara Mattsson
Jenny Lillo Linzatti
Mikael Andersson
Kay Karahmetovic
Tenho Karkulahti
Raghid Makdesi
Ester Rudolfsson
Mattsson
Margareta Sjögren
Engqvist
Osamah Qaroha

ordf.
vice ordf.
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Puben
Pubkvällarna fortsätter som vanligt
under hösten i Rv 25. Håll utkik på
Aptus-tavlorna för information om
tidpunkt. Pubkvällarna är ett trevligt
tillfälle att träffa dina grannar i
föreningen. Dryck serveras till
självkostnadspris. Tack till alla som
varit med och bidragit till trevliga
kvällar. Vi hoppas att intresset även
fortsättningsvis ska vara stort.
VÄLKOMNA!
Parkeringsregler
Styrelsen vill påminna om att det inte
är tillåtet att parkera med tjänstebil på
gästparkeringen med lägenhetens
parkeringstillstånd. Gästparkeringen
är till för våra gäster. Vid behov
vänligen kontakta vicevärden för
hjälp med parkeringsplats för din

tjänstebil.
Föreningslokalen, puben och
övernattningsrummet
Styrelsen har under våren arbetat
fram nya rutiner och regler för
föreningslokalen, puben och
övernattningsrummet. Bokningen av
dessa lokaler kommer framöver att
ske via vicevärden och en lokalhyra
har tillkommit. Lokalerna kommer
åter att öppnas under juni månad.
Mer information följer på Aptustavlorna och hemsidan.
Trivselregler
Föreningens trivselregler kommer att
delas ut till samtliga hushåll så snart
de är uppdaterade och färdigställda.
För närvarande finns trivselreglerna
på hemsidan. Det går också bra att
hämta ett utskrivet exemplar på
vicevärdskontoret.
Inre fonden
Medlemmar med innestående medel i
inre fonden har fått ett brev
hemskickat från föreningen. Vänligen
fyll i formuläret och lämna till
vicevärden. Glöm inte att ange namn
och lägenhetsnummer.
Fönster- och fasadrenovering
På föreningsstämman den 10 maj
redogjorde projektledare Anders
Binett för statusen i fönster- och
fasadprojektet. För närvarande pågår
arbetet med att färdigställa

bygglovshandlingarna samt
förfrågningsunderlaget inför
kommande upphandling.
Förändringar i tidplanen innebär att
anbudsförfrågan lämnas först i slutet
av sommaren med beräknad
byggstart till årsskiftet. Föreningens
ekonomiombud Carina Bohlin
presenterade de ekonomiska
beräkningarna och betonade att
ekonomin regelbundet kommer att
följas upp under projektets gång.

Styrelsen önskar alla
medlemmar en riktigt härlig
sommar!

Miljöbilen
Fyra gånger om året kommer
miljöbilen på besök. Den står vid
återvinningsstationen mellan
klockan 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 25 augusti.

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

Städet
Det har kommit till styrelsens
kännedom att klagomål från våra
medlemmar har framförts direkt till
personal på Lanolia Städ och Service
AB. Vid eventuella synpunkter
kontakta alltid styrelsen i första hand.
Vicevärdskontoret
Vicevärdskontoret, Rv 23, håller som
vanligt öppet onsdagar jämna veckor
mellan klockan 18.00 – 19.00, fram
till den 28 juni. Vicevärdskontoret
öppnar åter den 23 augusti. Mellan
den 13 juli och 14 augusti är
vicevärden på semester och finns inte
tillgänglig på telefon. Styrelsen nås
som vanligt på styrelsetelefonen.

styrelsen@fogdetorp.com

