
  
 

 

                                                             

 
 

Brandskyddsarbete 

Som ett led i föreningens arbete med 

brandskydd medföljer en viktig 

information från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. Läs 

noga igenom informationen och spara 

den. I föreningen har det funnits en 

långvarig tradition av julgranar i 

entréerna under juletid. Men ur ett 

brandskyddsperspektiv kan vi tyvärr 

inte längre tillåta det. 

 

Medlemsmöte 

Under rådande omständigheter med 

covid-19 kommer inte det årliga 

medlemsmötet i november att 

arrangeras. 

 

Renoveringsprojektet 

Renoveringen har nu gått in i den 

tredje och sista fasen och 

entreprenören håller tidplanen 

omständigheterna till trots. 

Ytterligare förändringar inom 

projektledningen hos WSP har ägt 

rum – numera är det Ann Eriksson 

och Samuel Bäckström som bistår 

föreningen. Alla frågor rörande 

renoveringen mejlas till 

fogdetorp@front.se. Etableringen är  

fortsatt stängd för besök på onsdagar 

mellan kl. 14.00 – 16.00. WSP nås 

istället på telefon under motsvarande 

tid.  

 

Kund- och medlemscenter  
Som styrelsen informerat om vänder 

man sig numera till kund- och 

medlemscenter med felanmälan samt 

övriga ärenden som tidigare 

hanterades av vicevärden. 

Kontaktuppgifter finns på Aptus och  

hemsidan. Observera att det gamla 

telefonnumret och mejladressen till 

vicevärden inte längre är aktuellt. Det 

är fortfarande viktigt att anmäla 

eventuella fel i tvättstugorna så att 

dessa kan följas upp och åtgärdas 

inom garantitiden.  

 

Lokaler 

På grund av situationen med covid-

19 har styrelsen beslutat att 

förenings- och publokalerna hålls 

stängda året ut. Därefter kommer en 

ny utvärdering att göras.  

 

Vicevärdskontoret 

Av samma anledning som ovan 

kommer vicevärdskontoret att fortsatt 

vara stängt för besökare onsdagar 

jämna veckor. Ni vänder er istället till 

kund- och medlemscenter för hjälp.  

 

Ny förvaltare  

Föreningen har fått en ny förvaltare 

hos HSB. Vi hälsar Filip Tasic 

välkommen till oss i Fogdetorp! 

 

Återvinningsstationen  

Det har noterats att sophanteringen 

vid återvinningsstationen har 

försämrats. Styrelsen vill därför 

påminna om att det är absolut 

förbjudet att dumpa otillåtna föremål. 

Allt som får återvinnas ska brytas ned 

och placeras i containern. Det är 

således inte tillåtet att exempelvis 
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ställa stora kartonger bredvid. Även 

om det är kommunens anläggning ger 

det sammantaget ett dåligt intryck av 

föreningen om denna utveckling 

fortsätter.  

Telia  

Arbetet med byte av leverantör 

gällande tv, bredband och telefoni 

pågår och under hösten bör 

övergången till Telias tjänster vara 

slutförd. Mer information kommer att 

skickas ut av entreprenören. 

 

Porttelefonen 

På förekommen anledning vill 

styrelsen påminna om att det inte är 

tillåtet att ställa entrédörren på vid 

gavel eller placera föremål för att 

hålla porten öppen. Det sistnämnda 

skadar entrén och innebär onödiga 

kostnader. Föreningen har nyligen 

hanterat en sådan skada på det nya 

entrépartiet i Rv 28. Mellan klockan  

21.00 – 06.00 går det fortfarande att 

öppna upp för besökare och 

leverantörer om numret som är 

kopplat till porttelefonen slås in 

manuellt.  

 

Styrelsen önskar alla 

medlemmar en fin höst. Ta 

hand om er och varandra! 

 

 

Vid frågor eller kommentarer 

angående Fogdetorpsnytt, 

kontakta styrelsen via e-post: 

styrelsen@fogdetorp.se 


