
 

                                                           

Fönster- och fasadprojektet
WSP Sverige AB tog i höstas över 
projektledningen gällande kommande 
renovering av föreningens fönster- 
och fasader. WSP har sedan dess 
arbetat vidare med 
förfrågningsunderlaget och vissa 
justeringar har gjorts efter behov. För 
närvarande befinner vi oss i ett 
anbudsförfarande och styrelsen 
återkommer med information när vi 
kommit vidare i processen. 

Trivselregler
I början av februari delade styrelsen 
ut föreningens trivselregler 
tillsammans med stadgarna och 
information om vad det innebär att bo 
i en bostadsrättsförening. Styrelsens 
förhoppning är att alla har läst 
informationen och att det ökar vår 
kunskap, medvetenhet och 
engagemang i föreningen.

Motioner till föreningsstämman
Medlem som önskar få ett ärende 
behandlat på ordinarie 
föreningsstämma i maj ska skriftligen 
inkomma med motion senast den 31 
mars. Med ärende menas en relevant 
fråga som stämman kan fatta beslut 
om. E-posta din motion till 
styrelsen@fogdetorp.se eller lämna 
den i brevlådan utanför 
vicevärdskontoret, Rv 23. Endast 
undertecknad motion behandlas. 

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. 
Dryck serveras till självkostnadspris. 
Obs, endast kontanter accepteras. 
Hjärtligt välkomna!

Aptus-tavlorna  
Aptus-tavlorna i Rv 28 samt Rv 24 
har sedan en tid tillbaka varit ur 
funktion. Motsvarande information 
publiceras under tiden på 
anslagstavlorna i respektive entré. 
Eftersom tavlorna är av äldre modell 
är det inte längre möjligt att laga dem 
då det inte finns reservdelar att få tag 
på. Det är inte heller 
kostnadseffektivt att byta ut en tavla 
åt gången. Styrelsen ser därför över 
hela systemet och samtliga tavlor 
kommer att bytas ut.

Miljöbilen
Miljöbilen kommer åter på besök 
fredagen den 9 mars samt fredagen 
den 18 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. 

Styrelseträff
Onsdagen den 21 februari anordnade 
styrelsen en träff med föreningens 
medlemmar. Det bjöds på fika och 
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alla som kom hade möjlighet att 
ställa olika frågor till styrelsen. 
Intresset var stort och vi vill tacka 
alla som deltog!

Lokalansvarig biljardrummet
Magnus Westerlund som tidigare var 
lokalansvarig för biljardrummet i Rv 
22, har flyttat från föreningen. Vi 
efterlyser nu därför en ny 
lokalansvarig. Vid intresse kontakta 
styrelsen via mejladress 
styrelsen@fogdetorp.se alternativt 
Kay Karahmetovic på mobilnummer 
070 – 492 9889.

Obehöriga i varmgaraget
Det har kommit till styrelsens 
kännedom att det har förekommit 
stöld i varmgaraget. Vi uppmanar 
samtliga med behörighet till garaget 
att tillsammans hjälpas åt att hålla ute 
objudna gäster. Se alltid till att porten 
stängs vid in- och utpassering och vid 
misstanke om att brott pågår kontakta 
polisen. 

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. 

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

styrelsen@fogdetorp.se 


