
  
 

 

                                                             

 
 

Årsstämman 2020 

Som styrelsen tidigare informerat om 

kommer stämman att äga rum 

tisdagen den 9 juni klockan 18.30 i 

Rosenborgskolans matsal. 

Medlemmar uppmanas att inte 

närvara fysiskt på stämman, utan i 

första hand nyttja er poströst. Både 

formulär och information har delats 

ut tillsammans med årsredovisningen 

och kallelsen. Senast den 7 juni ska 

poströsten lämnas i brevlådan utanför 

vicevärdskontoret i Rv 23.  

 

Renoveringsprojektet  

Som meddelats har förändring i 

WSPs projektledningsorganisation 

skett. Rose-Marie Hedh går vidare till 

annat uppdrag och ersätts av Sandra 

Benngård som jobbar vidare med 

Fogdetorp tillsammans med Ann 

Eriksson. Sandra kommer att 

introduceras i rollen under maj och 

juni och tar därefter över 

huvudansvaret för projektledningen. 

Rose-Marie finns dock kvar inom 

WSP och kan vara ett stöd om 

behovet finns.  

 

Felanmälan 

För att styrelsen ska ha möjlighet 

följa upp och få en tydlig bild av de 

felanmälningar som inkommer, 

framför allt gällande tvättstugorna, är 

det av yttersta vikt att problemet 

noggrant beskrivs samt att det 

framgår vilket hus och tvättstuga (1 

eller 2) ärendet gäller.  

För en skyndsam hantering är det 

också viktigt att vi alla tar ett 

gemensamt ansvar för att göra 

felanmälan vid behov – vänta inte på 

att någon annan ska göra det. 

 

Trivsel i området 
På förekommen anledning vill 

styrelsen påminna om att det inte är 

tillåtet att ha sin hund lös utan 

koppel. Det är så också viktigt att 

hålla hastighetsbegränsningen inom 

området – många vittnar om att det 

körs för fort. Var rädda om varandra 

och respektera dina medmänniskor 

och grannar! 

 

Nödutgången garaget 

Som styrelsen tidigare informerat om 

fick föreningen ett föreläggande i 

samband med Södertörns 

Brandförsvarsförbunds tillsyn, vilket 

resulterade i beslutet att öppna upp 

det gamla trapphuset i garaget igen. I 

nuläget får utgången endast användas 

som nödutgång, men styrelsen avser 

att undersöka möjligheten att utrusta 

dörren med Aptus-läsare och larm så 

att den kan användas som en vanlig 

in- och utgång till varmgaraget. 

 

Begränsad tillgänglighet 

Under rådande omständigheter håller 

vicevärdskontoret, Rv 23, fortsatt 

stängt. Likaså kommer lokalerna 

fortsättningsvis att inte vara 

uthyrningsbara.  
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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 därefter ställas tillbaka 

på rätt plats.  

 

Styrelsen önskar alla 

medlemmar en riktigt härlig 

sommar och var rädda om 

varandra! 

 

 
 
Vid frågor eller kommentarer 

angående Fogdetorpsnytt, 

kontakta styrelsen via e-post. 

 

styrelsen@fogdetorp.se 


