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Viktigt informatinon 

 
 
Ett par saker som var och en kan bidra med 
för att öka säkerheten i vår förening: 
 

- Se till att dörrarna till gemensamma 
utrymmen går i lås.  

- Släpp inte in någon okänd i portarna.  
- Våga fråga vem de skall besöka. Det 

ökar allas säkerhet.  
 
Lägenhetförsäljning 
I januari månad lades 3an på JE44 ut till försäljning, 
utgångspris 2,8 msek., bostaden blev såld under 
februari månad.  
 
Mögelsanerning tvättmaskiner 
Mögelsanering har utförts i tvättstugorna i JE 
40. Vänligen låt tvättmedelsfacken stå öppna 
efter avslutad tvätt för att förlänga 
livslängden och minska mögelrisken. 
 
 
Grovsoputrymmen.. 
Vid ett flertal tillfällen har det påträffats soffor, 
bord och annat som inte hör hemma i våra 
grovsoputrymmen. Vänligen respektera 
reglerna för vad som får och vad som inte får 
slängas i dessa utrymmen då misskötsel skapar 
stora kostnader för föreningen. 
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Att tänka på                                             
- Meddela dina grannar om du skall 

göra större ombyggnadsarbeten. 
Undvik om möjligt störande arbete 
under kvällar och helger.  

- Hjälp till och hålla det rent i våra 
kvarter 

- Om ni behöver stänga av tillförseln av 
vatten till lägenheten måste ni 
kontakta Storholmen 

 
Uthyrning av lokalen i JE 46 
Styrelsen arbetar aktivt med att hyra ut 
lokal i 46:AN på bottenplan och ser även 
över alternativ. 
 
Städdag 
Den gemensamma städdagen kommer att 
hållas under maj månad och styrelsen hoppas 
att minst en person från varje bostad kan 
medverka. Detta är ett ypperligt tillfälle för 
alla medlemmar och träffas över en 
gemensam aktivitet. Det kommer att bjudas 
på fika. 
 
Mer info under April månad. 
 
Hemsida: www.marskalken2.se  
Vi kommer under 2012 att publicera allt mer 
material och information på föreningens 
hemsida. Saknar du inloggningsuppgifter kan 
du kontakta styrelsen på adressen: 
info@marskalken2.se  
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Styrelsen vill 
informera om att det 
nyligen har 
förekommit inbrotts- 
försök på JEV 40.  

http://www.marskalken2.se/
mailto:info@marskalken2.se

