
 

                                                           

Föreningsstämman 
Årets föreningsstämma äger rum 
onsdagen den 13 maj klockan 18.30 i 
Rosenborgskolans matsal. Kallelse 
och årsredovisning delges i sedvanlig 
ordning.

Motioner
Medlem som önskar få ett ärende 
behandlat på ordinarie 
föreningsstämma i maj ska skriftligen 
inkomma med motion senast den 31 
mars. Med motion menas ett förslag 
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.

Parkeringar 
Styrelsen har tillsammans med HSB 
Södertälje och HSB juristen gjort en 
översyn av parkeringssituationen som 
resulterat i en rad förändringar. 
Avtalen har uppdaterats, en ny 
parkeringspolicy har tagits fram och 
från och med april 2021 kommer 
hyran för parkerings- och 
garageplatserna att höjas. Bakgrund 
och mer information följer med de 
nya avtalen. 

Grannsamverkan
Under renoveringen rör det sig av 
naturliga skäl mer människor i 
området – alla som jobbar inom 
renoveringsprojektet ska ha synliga 

namnbrickor. Det är viktigt att vi 
hjälps åt med att ha uppsikt över 
vilka som rör sig i fastigheten, våga 
fråga om du känner dig osäker.

Parkering framför entrén
Styrelsen vill påminna om att i största 
möjliga mån undvika att parkera 
framför entrén i de hus där 
renoveringen pågår. Många boenden 
vittnar om att det då blir svårt att ta 
sig fram. Enligt kommunens regler är 
tomgångskörning tillåten i maximalt 
en minut. 

Gästparkering 
Den 1 februari sänktes 
dygnskostnaden på gästparkeringen 
från 50 kr till 30 kr. 

Bänkar i entrén
I de hus som är färdigrenoverade är 
de gamla bänkarna i entrén utbytta 
mot två stycken väggfasta sittpallar. 
Många medlemmar har önskat att få 
tillbaka den ursprungliga bänken, 
men ur brandskyddssynpunkt är det 
strikt förbjudet att möblera entréerna, 
då dessa är utrymningsvägar.

Nödutgång varmgaraget
Efter att Södertörns 
brandförsvarsförbund genomfört en 
tillsyn tillsammans med föreningen, 
entreprenören och WSP, 
konstaterades att varmgaraget saknar 
en andra nödutgång. Styrelsen har 
därför påbörjat arbetet med att 
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återställa den nödutgång som 
ursprungligen användes. Släpkärran 
står för tillfället i ett av tvättbåsen 
uppe på parkeringshuset.

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

styrelsen@fogdetorp.se


