
                                                           

Flaggansvarig 
Casper Zetterberg har under många 
år ansvarat för att hissa föreningens 
flagga de allmänna flaggdagarna. Vi 
tackar Casper för lång och trogen 
tjänst och efterlyser nu en 
efterträdare. Vid intresse mejla till 
styrelsen@fogdetorp.se. 

Container vid jul och nyår
Mellan den 14 december 2020 och 
den 4 januari 2021 kommer en 
container och en separat bur för 
elavfall att ställas upp vid 
miljöstationen. Passa på att rensa i 
lägenhet och förråd. Obs! Om 
elavfall slängs i den stora containern 
måste föreningen betala böter. Det är 
därför viktigt att sortera rätt. 
Dumpning av större avfall som 
exempelvis tvättmaskin är strikt 
förbjudet!

Gästparkering i jul
Under julhelgen, 24-27december, 
kommer gästparkeringen att vara 
avgiftsfri. Era gäster kan då parkera 
både på den vanliga gästparkeringen 
samt på etableringens inhägnade 
område bakom garaget. Inga avgifter 
kommer att återbetalas i efterhand, så 
du får själv meddela dina gäster att 
gästparkeringen är avgiftsfri de här 
fyra dagarna.

Gymmen 
Som tidigare meddelats är 
gymlokalerna tillfälligt stängda med 
anledning av den stora 

smittspridningen av covid-19. För 
allas välmående och hälsa är det 
viktigt att detta beslut respekteras. 

Telia 
Inom kort kommer Telia att skicka ut 
ett brev till samtliga medlemmar med 
information om hur processen med 
övergången till Telias tjänster löper 
vidare.

Släpkärran
I föreningen har vi förmånen att 
kostnadsfritt disponera släpkärran. 
Om något då går sönder ska felet 
anmälas till kund- och 
medlemscenter, som allt annat i 
fastigheten. Styrelsen vill också 
påminna om att släpet numera står i 
kallgaraget samt att det inte är tillåtet 
att låna ut släpkärran till någon som 
inte bor i föreningen. 

Brandsäkerhet
Nu under den mörka årstiden tänder 
vi gärna levande ljus. Lämna aldrig 
dina ljus obevakade och kontrollera 
att lägenheten har fungerande 
brandvarnare. Komplettera gärna ditt 
brandskydd med brandsläckare och 
brandfilt.

Branddörrar
Styrelsen vill påminna om att det inte 
är tillåtet att ställa upp branddörrarna 
i fastigheten. Dörrens viktiga 
funktion är att hindra spridning av eld 
och rök vid händelse av en brand. 
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Avgiftshöjning
För att föreningen ska kunna hantera 
tillkommande kostnader, för räntor 
och amorteringar till följd av 
renoveringen av fastigheten, har 
styrelsen beslutat att höja avgiften 
med 6% från och med den 1 januari 
2021.

Årsslut 2020
Avslutningsvis kan styrelsen 
konstatera att vi lämnar ett 
annorlunda år bakom oss till följd av 
covid-19. Smittspridningen har under 
hösten ökat igen och det är viktigt att 
vi fortsätter att följa regeringens och 
myndigheternas rekommendationer. 
Det är dock glädjande att vi 
medlemmar nyttjat föreningens 
utemiljö i större utsträckning och att 
den nu fyller en ännu viktigare 
funktion. Vår förhoppning är att den 
fortsatt kommer att göra det. 

Styrelsen önskar alla 
medlemmar en god jul och ett 
gott nytt år! Var rädda om er 
och varandra. 

Vid frågor eller kommentarer 
angående Fogdetorpsnytt, 
kontakta styrelsen via e-post:
styrelsen@fogdetorp.se


