Gemensam vårstädning
Det blir ingen gemensam organiserad
vårstädning i år. Utrymmena kommer
grovstädas av ett anlitat städbolag i vecka 16
och offert har tagits in på trädgårdsskötsel
från HSB Mark.

Utemöbler
Nya utemöbler skall köpas in, gäller utrymmet
mellan 29:an och 27:an.
Bostadsrättsföreningen

Mälarstrand 2
Infobladet
Nr 3 april 2022

Storstädning av utrymmen
Vecka 16 kommer en grovstädning
genomföras av våra gemensamma utrymmen
såsom tvättstugor, gästlägenhet, entréer,
trappor, soprum (ej kärl), källargångar och
bastu mm. Cykelrum och snickeriverkstad
kommer inte ingå. Storstädningen börjar
måndagen den 18 april kl 09.00.

Bostadsrättillägget
Som vi tidigare informerat om, måste varje
medlem komplettera sin hemförsäkring med
ett bostadsrättstillägg, senast den 1 juni.
Om inte ett sådant redan finns inskrivet i
hemförsäkringen.

Årsmöte den 9 juni
Ett årsmöte för bostadsrättsföreningen
Mälarstrand 2 planeras att hållas den 9 juni.
Sista datum för att lämna in motioner är den
30 april. Ytterligare information angående tid
och plats kommer i den formella kallelsen.

Bastun
Klagomål har inkommit på tidsbokningarna.
Det verkar som att nyckelåsen inte tas bort
efter bokad tid, så gamla bokningar ligger
kvar. Bestämdes att nollställa alla bokningar,
dvs ta bort alla nyckellås den 1/5, för att börja
om på nytt.

Byte av låssystem
Låssystemet till fastigheternas ytterdörrar är
slitet och behöver bytas ut. Så nu har nya
portlås/passersystem beställts. Installationen
kommer tidigast att påbörjas i slutet av maj.
Vi kommer börja med att byta portlås och
passersystem till alla sex portar, för att ev. i
ett senare skede fortsätta med övriga lås till
soprum, tvättstugor, bastu etc.

Ledig kajplats
En ledig kajplats finns tillgänglig för
medlemmar. Kostnad 1 450:-/månad.
Kontakta parkering@malarstrand2.se vid
intresse.

______________________________________

Styrelsen och husvärdar
Ordförande Jaan Kubja, kassör Vita Andrews,
ledamot Per-Ivar Sigelfeldt, ledamot Åke
Sjöberg och sekreterare Karl Melin samt
suppleanterna Peter Lillieborg, Jacqueline
Nyman och Pernilla Ohlsson.
Nyckelansvarig är Gunnar Nyström.
Valberedningen består av Marie Ericsson,
Gunnar Nyström, Cristina Lehnert och Marie
Louise Reinius.
Husvärdar är Richard Hagelberg och Manne
Lehnert (3:an), Peter Lillieborg (27:an) och
Gunnar Nyström (29:an).
Nästa ordinarie styrelsemöte är 5 maj 2022.
Styrelsen kontaktas enklast via e-post
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett
meddelande i föreningens brevlåda i 29:an.
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