
                                                           

Nya styrelsen
På stämman den 8 maj valdes den 
nya styrelsen som består av:

Ester Rudolfsson
Mattsson ordförande
Kay Karahmetovic vice ordf.
Sara Mattsson sekreterare
Pia Almström ledamot
Mikael Andersson ledamot
Tenho Karkulahti ledamot
Raghid Makdesi ledamot
Benjamin Mattsson ledamot
Torgny Rydberg ledamot
Margareta Sjögren ledamot

Ester Rudolfsson Mattsson valdes av 
stämman till ordförande i föreningen 
i ytterligare ett år. 

Fönster- och fasadrenoveringen
Samtliga arbeten som utförs i hus nr 
22, 24 och 26 fortsätter under 
sommaren. Under vecka 29 och 30 
sker inga arbeten invändigt och 
entreprenören behöver då inte 
tillträde till någon lägenhet. Om du 
bor i något av de ovannämnda husen 
och planerar att resa bort längre än en 
vecka, meddela platsledningen Patrik 
Kirves från Front, 070 – 412 43 40, 
och Sebastian Bryngelsson från SGV, 
070 – 917 92 51, och lämna sedan 
lägenhetsnyckeln. Det går också bra 
att ange vem som istället kan öppna 
lägenheten under perioden du inte är 
hemma.

Tillträde till lägenhet
I samband med renoveringen har det 
framkommit att entreprenören inte 
fått tillgång till samtliga lägenheter 
som aviserats. Styrelsen vill därför 
påminna om att alla medlemmar har 
skyldighet att lämna tillträde till 
lägenhet vid underhållsåtgärder i 
föreningen. Att inte göra det innebär 
stora kostnader samt medför 
jurisdiska åtgärder som kan innebära 
att besittningsrätten till lägenheten 
förloras. En slutbesiktning av 
fastigheten kommer endast kunna 
utföras om samtliga lägenheter 
åtgärdats. Vid frågor och funderingar 
kontaktas det nummer som står 
angivet på avseringen. 

Handikapparkering
Vid föreningsstämman beslutades att 
bifalla motion om avgiftsfri 
handikapparkering i föreningen. För 
alla med handikapptillstånd är det 
numera gratis att parkera på avsedd 
handikapplats i tre timmar med 
parkeringsskiva. 

Puben
Sista pubkvällen för våren ägde rum 
den 17 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 
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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. Läs gärna vidare i 
föreningens trivselregler.

Ingen reklam 
För den som inte önskar reklam i 
postfacket hämtas skylten ”ingen 
reklam” hos vicevärden. Saknas 
möjlighet att besöka 
vicevärdskontoret på utsatt tid går det 
också fint att kontakta vicevärden för 
att komma överens om en annan 
lösning. Det är varken tillåtet att fästa 
egenskrivna lappar på postfacket eller 
lämna reklam på bänken i entrén. 

Pingisrummet
Pingisrummet är nu åter öppet och 
bokas via Aptus som vanligt. 
Målningen av cykelrummen 
återupptas i höst. 

Tvättstugorna 
Nu när samtliga tvättstugor är 
renoverade har behovet av 
komplettering av utrustningen setts 
över. Samtliga tvättstugor kommer att 
få torkyhållare, nya strykbrädor, krok 
för ytterkläder, vädringsgalge, pall, 
stol, hink samt diskborste. Styrelsen 
undersöker även möjligheten till 
ytterligare ett bord. Tvättpassen har 
också utökats till tre timmar. 

Grillar
I föreningen är det möjligt att grilla – 
använd gärna de grillplatser som 

finns i området. Samtliga hus har 
också tillgång till en klotgrill som 
förvaras i respektive cykelrum. Tänk 
på brandrisken och ha alltid en hink 
med vatten tillgänglig. För allas 
trivsel ska grillen rengöras, tömmas 
på aska och ställas tillbaka på rätt 
plats. 

Ny vicevärd
Från och med måndagen den 3 juni är 
Kristina Tällö föreningens vicevärd. 
Vicevärden nås som vanligt på 
telefonnummer 08-550 169 66 eller 
via e-post vicevarden@fogdetorp.se.

Vicevärdskontoret
Vicevärdskontoret, Rv 23, håller som 
vanligt öppet onsdagar jämna veckor 
mellan klockan 18.00 – 19.00, fram 
till den 26 juni och öppnar åter den 
21 augusti. Vicevärden kommer att 
finnas tillgänglig per telefon under 
hela sommarperioden. 

Styrelsen önskar alla 
medlemmar en riktigt härlig 
sommar!

Vid frågor eller kommentarer 
angående Fogdetorpsnytt, 
kontakta styrelsen via e-post.

styrelsen@fogdetorp.se


