
 

                                                           

Fönster- och fasadrenoveringen
Arbetet med renoveringen är i full 
gång och i Rv 24 har montering av 
nya fönster och balkongplattor 
påbörjats. Styrelsen vill påminna om 
att befintlig tidplan är en preliminär 
uppskattning. För närvarande är delar 
av området en byggarbetsplats. 
Vänligen undvik därför i största 
möjliga mån att parkera framför 
porten – framför allt under dagtid. 
Det är absolut förbjudet att blockera 
framkomligheten för 
räddningstjänsten, tänk även på dina 
grannar.

Alla frågor, funderingar och 
synpunkter gällande projektet mejlas 
till fogdetorp@front.se och hanteras 
av WSP och entreprenören. Se vidare 
information på föreningens hemsida 
under fliken renoveringsprojektet. 
Månadsinformation finns att tillgå 
både i entrén och på hemsidan. 

Motioner 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.

Föreningsstämman
Årets föreningsstämma äger rum 
onsdagen den 8 maj klockan 18.30 i 
Rosenborgskolans matsal. Kallelse 
och årsredovisning delges i sedvanlig 
ordning. 

Pubkväll
Pubkvällarna är ett uppskattat inslag i 
föreningen. Under våren fortsätter 
pubkvällarna som vanligt. Håll utkik 
på Aptus-tavlorna för mer 
information. Pubkvällarna är ett 
trevligt tillfälle att träffa dina grannar 
i föreningen. Dryck serveras till 
självkostnadspris. Hjärtligt 
välkomna!

Gästparkeringen 
Från och med den 7 januari 2019 
infördes betaltjänsten sms-parkering 
på gästparkeringen. Det kostar 
numera 5 kr i timmen samt 50 kr per 
dygn. Beslutet är permanent och inte 
en tillfällig lösning under perioden 
som renoveringen pågår.

Grannsamverkan
Under renoveringen rör det sig av 
förklarliga skäl mer människor i 
området. Alla som jobbar inom 
renoveringsprojektet ska ha synliga 
namnbrickor. Är du minsta osäker 
fråga gärna var personen kommer 
ifrån. Det är viktigt att vi alla hjälps 
åt med att hålla koll på vilka som 
kommer och går i fastigheten. 
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Tvättstugorna 
Arbetet med renoveringen av 
tvättstugorna fortskrider. Nu är båda 
tvättstugorna färdigställda i flera hus. 
Styrelsen är medveten om att dagens 
tvättpass inte är anpassade till de nya 
maskinernas tvättid och avser att 
ändra längden på tvättpassen. 
Torkyhållare kommer inom kort att 
installeras och utifrån medlemmars 
önskemål ska krok till ytterkläder, 
vädringsgalge och pall att 
införskaffas till samtliga tvättstugor. 

I de tvättstugor som färdigställdes 
först väggmonterades strykbrädorna. 
Efter att styrelsen uppmärksammats 
på att dessa satt för högt har vi 
beslutat att istället köpa in vanliga 
strykbrädor. Samtliga tvättstugor är 
utrustade med en enhetlig 
uppsättning städmaterial som HSB 
framöver byter ut efter behov. 

Utemiljön
Styrelsen har uppmärksammats på att 
det ligger en del hundbajs på marken 
i vårt område. Se till att alltid plocka 
upp efter din hund och använd någon 
av föreningens många soptunnor.

Målning av cykelrum
Målningen av cykelrummen har 
påbörjats i Rv 24 och 26. För övriga 
hus meddelas plats och datum för 
inlämning av cykel på Aptus-tavlorna 
och hemsidan. Som redan 
informerats om är pingisrummet 
stängt under perioden som 
målningsarbetet pågår eftersom 
rummet behöver användas till 
förvaring av cyklar.

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

styrelsen@fogdetorp.se


