Solceller producerar el
De installerade solcellerna fortsätter att
producera el. Sedan installationen i september
förra året har det totalt producerats 24,4
megawattimmar. Det reducerar kostnaderna
för den gemensamma förbrukningen.
Eventuellt överskott överförs och säljs vidare.

Nya medlemmar i föreningen
Bostadsrättsföreningen

Välkommen Lisa i Kristinebergs strand 27.

Mälarstrand 2
Infobladet
Nr 4 maj 2022

Dags för årsmöte 9 juni
Torsdag den 9 juni, kl. 18.00, hålls årsmötet
för bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2.
Det anordnas utomhus mellan fastigheterna
27:an och 29:an. Efter mötet bjuds på lättare
tilltugg och dryck. Välkomna.

Tillägg i hemförsäkringen
Påminnelse om att varje medlem behöver
komplettera sin hemförsäkring med ett
bostadsrättstillägg. Senast den 1 juni 2022.
Om inte ett sådant tillägg redan finns inskrivet
i hemförsäkringen.

Byte av låssystem
Ett byte av låssystemet och passersystem till
samtliga sex portar i fastigheterna i
Mälarstrand 2 ska genomföras. Installationen
planeras till senare i höst. Ytterligare
information kommer i samband med bytet.

Renovering av garage
Underhåll och reparationer av garagen
planeras efter sommaren, meddelar
bostadsrättsföreningen Kräftan 1620. Det
kommer att innebära att garageplatserna inte
är tillgängliga under den tiden. I nuläget finns
inte mer information.

Grovstädning klar

632 meter sommargågata
Mellan den 9 maj och 30 september anordnas
en sommargågata längs Kristinebergs strand
och Hornsbergs strand. Enligt Stockholms stad
är det världens längsta sommargågata.
Sommargågator är platser med begränsad
trafik och där det sker diverse aktiviteter.

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,
Cristina Lehnert, Gunnar Nyström 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 2 juni 2022.
Styrelsen kontaktas enklast via e-post
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett
meddelande i föreningens brevlåda i 29:an.

En grovstädning av gemensamma utrymmen
som tvättstugor, entréer, trappor, soprum och
bastu är nu klar. Stengolven har polerats.
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