
 

                                                           

Medlemsmöte
Onsdagen den 21 november bjöd 
styrelsen in till extra 
föreningsstämma och medlemsmöte i 
Rosenborgskolans matsal. På 
stämman valdes Sture Wikberg och 
Kristina Eriksson in i valberedningen 
och föreslagen stadgeändring om 
persiennerna fastställdes. 

På medlemsmötet presenterade 
ordförande Ester Rudolfsson 
Mattsson finansieringen av fönster- 
och fasadrenoveringen och Rose-
Marie Hedh från WSP berättade 
vidare om hur projektet fortlöper. 
Presentationen finns tillgänglig på 
hemsidan under fliken 
renoveringsprojekt. 

Avgiftshöjning
För att föreningen ska kunna hantera 
tillkommande kostnader, för räntor 
och amorteringar till följd av 
renoveringen av fastigheten, har 
styrelsen beslutat att höja avgiften 
med 8 % från och med den 1 januari 
2019.

Pubkväll
Pubkvällarna är ett uppskattat inslag i 
föreningen. Under hösten har fyra 
pubkvällar anordnats och vid varje 
tillfälle har det varit mycket folk. 
Nästa gång är i januari. Håll utkik på 
Aptus-tavlorna. Pubkvällarna är ett 
trevligt tillfälle att träffa dina grannar 
i föreningen. Dryck serveras till 

självkostnadspris. Hjärtligt 
välkomna!

Container vid jul och nyår
Mellan den 21 december 2018 och 
den 4 januari 2019 kommer en 
container och en separat bur för 
elavfall att ställas upp vid 
miljöstationen. Passa på att rensa ut 
gammalt skräp. Obs! Om elavfall 
slängs i den stora containern får 
föreningen betala böter. Det är därför 
viktigt att sortera rätt. Dumpning av 
större avfall som exempelvis 
tvättmaskin är strikt förbjudet!  

Snöröjning
Förra året tecknade föreningen ett 
treårigt avtal med Centric för skötsel 
av snöröjning i området. 

Gästparkeringen 
Från och med den 7 januari 2019 
införs betaltjänsten sms-parkering på 
gästparkeringen. Det innebär att 
parkeringstillstånden inte kommer att 
förnyas, dock gäller befintliga 
tillstånd till och med den 6 januari 
2019. Därefter kommer det att kosta 
5 kr i timmen samt 50 kr per dygn. 

Brandsäkerhet
Var extra uppmärksam under vinter 
och juletid då vi gärna tänder levande 
ljus. Lämna aldrig dina ljus 
obevakade och kontrollera att 
lägenheten har fungerande 
brandvarnare. Komplettera gärna ditt 
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brandskydd med brandsläckare och 
brandfilt.

Byteshandel i entréerna
På förekommen anledning vill 
styrelsen påminna om att det inte är 
tillåtet att lämna föremål du vill bli 
av med i entréerna. Kontakta istället 
någon av Södertäljes 
secondhandbutiker som erbjuder 
gratis upphämtning av möbler

Luciafika
Den 13 december anordnas luciafika 
i föreningslokalen Rv 24 klockan 
18.30. Kom och mingla med dina 
grannar till julmusik och gott fika. 
Varmt välkomna!

Styrelsen önskar alla 
medlemmar en riktigt god jul 
och gott nytt år!

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

styrelsen@fogdetorp.se


