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Din nya e-postadress
I samband med att föreningen bytte till Bred-
band2 var det många som skaffade sig nya e-
postadresser. Det skulle underlätta för infor-
mationsspridning samt övrigt styrelsearbete 
om vi hade tillgång till era e-postadresser. Du 
kommer att få en blankett i din brevlåda som 
vi är tacksamma om du fyller i och lämnar 
åter till föreningen. 

Årets vårstädning
Städdagen infaller i år på lördagen den 7 maj. 
Efter genomfört arbete blir det traditionsenlig 
korvgrillning. Varmt välkomna allesammans!

Som vanligt kommer vi att ställa ut en  con-
tainer för grovsopor. Vänta därför med att 
slänga skrymmande sopor som t ex en dub-
belsäng i grovsopsrummet. Grovsopsrum-
met är inte till för så stora sopor - vi betalar 
efter volym och även om renhållningen tar 
med våra skrymmande sopor så blir det extra 
kostnad för oss i föreningen.

Blomjord
Dax att   xa med omplantering hemma eller 
byta blommor på balkongen? Släng då i så 
fall dina gamla blommor och blomjord i 
grovsoprummet (som vanligt väl förpackat).

Nyheter via webben
Vi vill påminna om vår egen webbplats 
www.marskalken2.se. Har du inte lösenord 
för att komma in på webbplatsen? Hör av dig 
till susanne@toren.se. 
Vi håller på att se över informationen på 
webbplatsen - allt för att  göra den mer infor-
mativ och lätttillgänglig.

Lägenhetsnumrering
Skatteverket har i ett utskick uppmanat oss 
boende att uppge lägenhetsnummer. Deras 
numrering är till för att ha ordning i folkbok-
föringsregistret. Marskalken 2 kommer att 
behålla den tidigare lägenhetsnumreringen 
(ex 40B-74).

Omfördelning inom styrelsen
På nya poster är Susanne Torén, ordförande/
informationsansvarig. Rikard Åkerson, 
vice ordförande/kassör samt Christer Bégat 
kassör/fastighetsansvarig. Beslut togs på sty-
relsemötet den 30 mars 2011.

Uppsägning av elavtal
Tyvärr har föreningen haft ett rörligt elpri-
savtal som följt elbörsens svängningar. Pris-
avtalet har inte varit fördelaktigt de senaste 2 
åren. Detta avtal har nu sagts upp och ett nytt 
avtal kommer att ingås. Uppsägningstiden 
är 3 månader, det nya prisavtalet kommer att 
starta den 1 juli 2011. Susanne (som arbetar 
på Elrådgivningsbyrån) har av styrelsen fått 
uppdraget att ta fram ett nytt förslag till val 
av elhandlare och prisavtal.

Styrelsen den 8 april 2011


