
                                                           

Nya styrelsen
På stämman den 16 maj valdes den 
nya styrelsen som består av:

Ester Rudolfsson
Mattsson ordförande
Kay Karahmetovic vice ordf.
Sara Mattsson sekreterare
Anette Westman ledamot
Mikael Andersson ledamot
Tenho Karkulahti ledamot
Raghid Makdesi ledamot
Torgny Rydberg ledamot
Margareta Sjögren ledamot
Osamah Qaroha ledamot

Vi tackar tidigare ordförande Maria 
Arenbjörk för ett gott arbete i 
föreningen. 

Fönster- och fasadrenoveringen
På stämman informerade styrelsen 
och WSP om arbetet med fönster- 
och fasadrenoveringen. I nuläget 
finns ett beslut om entreprenör som 
offentliggörs så snart låneinstitutets 
kreditprövning är klar. Styrelsen 
kommer att kalla till en extra 
föreningsstämma i höst för att besluta 
om den stadgeändring som krävs för 
att reglera bostadsrättshavarens 
ansvar gällande persiennerna. Ett 
första beslut togs nu på stämman i 
maj. Stämman kommer också att ta 
ställning till valberedningens 
sammansättning och arvode. 

Puben
Sista pubkvällen för våren ägde rum 

den 18 maj och 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 i 
fortsättningen ska vara stort. Varmt 
välkomna!

Balkonglådor 
Styrelsen vill påminna om att det inte 
är tillåtet att fästa varken 
balkonglådor eller parasoll på utsidan 
av balkongräcket. Detta är en 
säkerhetsåtgärd för oss boende i 
området eftersom det finns en risk att 
de kan ramla ner. 

Grillar
Nu är grillsäsongen igång – så 
använd gärna föreningens grillplatser. 
Samtliga hus har också tillgång till en 
klotgrill som förvaras i respektive 
cykelrum. Tänk på brandrisken och 
rengör alltid grillen, töm på aska och 
ställ tillbaka den. På balkongen går 
det bra att använda elgrill.

Aptus-tavlorna 
Upphandlingen av nya Aptus-tavlor 
är klar och samtliga tavlor kommer 
att bytas ut efter sommaren. Rv 24 
och 28 som idag saknar fungerande 
tavlor kommer att prioriteras. 
Eftersom tavlorna är av äldre modell 
finns inte längre reservdelar att tillgå.
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Tvättstugorna 
Renoveringen av tvättstugorna ligger 
i underhållsplanen för 2018 och 
kommer att prioriteras i samband 
med fönster- och fasadprojektet. 
Entreprenören börjar med de hus som 
har trasiga maskiner. Vidare 
information följer på Aptus-tavlorna 
och hemsidan. 

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 24 augusti.

Barnvagns- och cykelrummen
Under hösten kommer samma 
procedur som med utrensningen av 
cyklarna att äga rum i barnvagns- och 
cykelrummen. Styrelsen önskar 
därför att vi redan nu ser över vårt 
innehav och gör oss av med de saker 
som inte längre används eller bör 
förvaras i dessa utrymmen. Det 
underlättar vid hanteringen i höst. 
Vidare information kommer på 
Aptus-tavlorna och hemsidan. 

Underhållsåtgärder föreningen
I samband med spolningen av 
stammarna har styrelsen 
uppmärksammats på att 
entreprenören inte fått tillgång till 
samtliga lägenheter. Styrelsen vill 
därför påminna om att alla 
medlemmar har skyldighet att lämna 
tillträde till lägenhet vid 
underhållsåtgärder i föreningen. Att 
inte göra det kan medföra jurisdiska 
åtgärder på bostadsrättsinnehavarens 

bekostnad. Om man planerar att resa 
bort en längre tid bör därför alltid 
vicevärden informeras. 

Vicevärdskontoret
Vicevärdskontoret, Rv 23, håller som 
vanligt öppet onsdagar jämna veckor 
mellan klockan 18.00 – 19.00, fram 
till den 27 juni och öppnar åter den 
22 augusti. Under perioden som vår 
vicevärd är på semester går det 
fortfarande att nå HSB på 
vicevärdens telefonnummer under 
ordinarie telefonttid.

Styrelsen önskar alla 
medlemmar en riktigt härlig 
sommar!

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

styrelsen@fogdetorp.se


