
                                                           

Medlemsmötet 
Tisdagen den 28 augusti anordnade 
styrelsen tillsammans med Front RK 
och projektledningen från WSP ett 
informationsmöte för medlemmarna i 
Rosenborgskolans matsal. Som 
tidigare annonserats påbörjas arbetet i 
Rv 24. Det finns också en preliminär 
tidplan för renoveringen som under 
resans gång kommer att uppdateras 
och korrigeras. All information som 
rör fönster- och fasadrenoveringen 
kommer att finnas tillgänglig på 
föreningens hemsida. 

Gästparkeringen
Under renoveringstiden kommer 
gästparkeringen bakom garaget att 
stängas av och användas av Front RK 
för etableringen. Istället installeras 
inom kort en tillfällig gästparkering 
intill lekparken mellan Rv 28 och 30. 
Staketet flyttas närmare lekparken 
och ytan mellan infartsvägen och 
lekparken grusas. Även skylten för 
gästparkeringen kommer att flyttas 
och sättas upp på avsedd plats.

Puben
Efter sommaruppehållet har 
pubkvällarna i Rv 25 åter dragit 
igång. Håll utkik på Aptus-tavlorna 
för information om tidpunkt. 
Pubkvällarna är ett trevligt tillfälle att 
träffa dina grannar i föreningen. 
Dryck serveras till självkostnadspris 
– endast kontantbetalning. Hjärtligt 
välkomna!

Stickcafé
Den 19 september startar stickcaféet 
igen. Vi träffas i föreningslokalen, Rv 
24, på onsdagar mellan klockan 
13.00 – 15.00. Egen fika medtages. 
Varmt välkomna!

Rökning i garaget
På förekommen anledning vill 
styrelsen påminna om att det är strikt 
förbjudet att röka i garaget. Det 
innebär både en brandrisk och 
bristande hänsyn gentemot övriga 
boende. Det finns askkoppar utanför 
garaget och samtliga entréer.

Yoga
Yogan startar måndagen den 17 
september klockan 18.00 – 19.00 i 
föreningslokalen, Rv 24, och 
fortsätter varje måndag till och med 
den 3 december. Kostnaden är 50 kr 
per gång och totalt ges 12 tillfällen. 
Yogan är ett uppskattat inslag i 
föreningen och i höst är det den 12:e 
terminen som yogalärare Anneli 
Klasson håller i yogan hos oss. Nya 
som gamla deltagare hälsas 
välkomna! Eventuella frågor 
besvaras av Elsie Bergvall på 
mobilnummer 073 – 302 95 67.

Medlemsmöte och extrastämma
I november kommer det årliga 
medlemsmötet att anordnas 
tillsammans med en extra 
föreningsstämma. På stämman 
beslutas om stadgeändring samt 
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valberedningens sammansättning och 
arvode. Information om plats och 
tidpunkt publiceras på Aptus- 
tavlorna och hemsidan. Alla 
medlemmar önskas varmt välkomna!

Vicevärdskontoret
Efter sommaruppehållet är 
vicevärdskontoret, Rv 23, som 
vanligt öppet onsdagar jämna veckor 
mellan klockan 18.00 – 19.00. Hit 
vänder du dig exempelvis med frågor 
gällande parkeringsplats och 
behörighet till lokaler. Övrig tid nås 
vicevärden på telefonnummer 
08 – 550 169 66 samt e-postadress 
vicevarden@fogdetorp.se.

Välkomstvärd 
Sedan årsskiftet är Karin Axling och 
Margaret Sjögren föreningens 
välkomstvärdar. Som nyinflyttad blir 
du kontaktad av värdarna som 
stämmer träff där information om vad 
det innebär att bo i Brf Fogdetorp 
delges. Funktionen är viktig och 
mycket uppskattad.

Fruktträden
I området finns flera olika fruktträd. 
Glöm inte att de är till för alla i 
föreningen. Synd om frukten går till 
spillo. 

Portarna till varm- och kallgaraget
På grund av slitage på portarna till 
garaget har föreningen drabbats av 
höga reparationskostnader. Slitaget är 
ett resultat av en överbelastning på 
öppnings- och stängningsfunktionen. 
Styrelsen uppmanar därför alla att 
använda dörrarna som leder till 
garaget vid in- och utpassering till 
fots. 

Styrelsen önskar alla 
medlemmar en riktigt härlig 
höst!

Vid frågor eller kommentarer 
angående Fogdetorpsnytt, 
kontakta styrelsen via e-post:
styrelsen@fogdetorp.se


