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Laddboxar på gång i garaget 
I samråd med föreningarna Mälarstrand 1 och 
Mälarstrand 3 planeras att installera 
laddboxar för elbilar på samtliga platser i 
garaget. Ytterligare information kommer att 
meddelas innehavarna av garageplatser. 

 
Blåljuskod för polis och räddningstjänst 
Blåljuskod i samverkan är ett samarbete med 
lokalpolisområde Norrmalm. Det innebär att 
polis och räddningstjänst vid behov har 
enklare att få tillträde och komma in 
föreningens fastigheter. 
 

Hjärtstartare som räddar liv 
Påminnelse om att det finns en hjärtstartare i 
entrén i Kristinebergs strand 27. Se gärna efter 
var den finns för att snabbt kunna hjälpa till 
vid ett nödläge. 
 

Förvaring i gemensamma utrymmen 
Utanför förråden i källarkorridorerna och i 
andra gemensamma utrymmen förvaras 
emellanåt föremål, kläder och kartonger. Det 
innebär bland annat en brandrisk. De som 
äger föremålen uppmanas att ta hand om det 
snarast. Styrelsen kan komma att behöva vidta 
åtgärder. 

  
Återvinning i soprum och grovsoprum 
Återvinningskärlen för framför allt kartong och 
papper i soprummen är ofta överfulla. Vi vädjar 
därför till alla att vika ihop kartonger för att få 

plats med mer. I annat fall kan vi behöva utöka 
hämtningsfrekvensen och då ökar kostnaderna 
för föreningen.  
En påminnelse även om det gemensamma 
återvinningsrummet för grovsopor i fastigheten 
Olof Dalins väg 20. Där ska större emballage som 
till exempel flyttkartonger slängas. Annat som 
återvinns där är bland annat el-avfall, batterier 
och glödlampor. 
 

Påminnelse om brandgator 
Som tidigare påpekats är det inte tillåtet att 
parkera på brandgatorna mellan och bakom 
fastigheterna i föreningen. Det är viktigt att 
räddningsfordon kommer fram om olyckan är 
framme. 
 

 
Styrelsen och husvärdar 
Ordförande Lotta Engdahl, kassör Vita 
Andrews, ledamot Liss Appelgren, ledamot 
Karl Melin och sekreterare Fredrik Gustafsson 

samt suppleanterna Christer Ericsson, Richard 
Hagelberg, Peter Lillieborg och Hampus 
Sjöblom. 
Nyckelansvarig: Gunnar Nyström. 
Valberedningen: Marie Ericsson, Cristina 
Lehnert och Gunnar Nyström. 
Husvärdar är Richard Hagelberg (Manne 
Lehnert i Richards frånvaro) (3:an), Peter 
Lillieborg (27:an) och Gunnar Nyström (29:an). 
Samfälligheten: Vita Andrews. 
 

 
Styrelsen kontaktas enklast via e-post 
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett 
meddelande i föreningens brevlåda i 29:an. 


