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Baksidesgruppen
Vid vårt senaste styrelsemöte så presenter-
ade baksidesgruppen eƩ  förslag Ɵ ll lekplats/
rekreaƟ onsplats för de boende. Det är plane-
rat med nya planteringar, ny uteplats och 
lekredskap. Styrelsen kommer nu aƩ  kon-
takta föreningen den Gyldene porten för aƩ  
diskutera vidare om förslaget. Meningen är 
aƩ  föreningarna ska dela på kostnaderna då 
platsytan delas av föreningarna.

Ekonomi
Styrelsen jobbar vidare med aƩ  förbereda 
sig aƩ  ta fram en ny budget.

FasƟ gheten
Styrelsen arbetar Ɵ llsammans med CEMI 
och annan konsult aƩ  komma Ɵ ll räƩ a med 
oblansen i vårt värmesystem. Styrelsens mål-
säƩ ning är aƩ  det ska vara mellan tjugo och 
tjugotre grader varmt i lägenheterna, dessa 
värden är rekommendaƟ oner från Boverket 
och Hyresgäsƞ öreningen.

För närvarande koncentrerar vi oss på aƩ  
analysera och vid behov byta ut venƟ ler och 
andra komponenter som styr fördelningen 
av värme i systemet. Nästa steg är aƩ  fi njus-
tera regleringen så aƩ  alla lägenheter får lika 
mycket värme.

Portkoden försvinner
Från och med den 15 april kommer inte port-
koden aƩ  fungera. För aƩ  komma in behövs 
en tagg eller aƩ  besökaren ringer i porƩ ele-
fonen. Separat informaƟ on om deƩ a delas 
ut i era brevlådor. För aƩ  kunna spåra even-
tuella fel kommer vi under en inkörnings-
period aƩ  logga alla inpasseringar.

Möte med trappombuden
Styrelsen kommer aƩ  måndagen den 14 april 
ha eƩ  möte med trappombuden inför städ-
dagen samt övriga frågor.

Vårstädning
Lördagen den 26 april är det åter dags för 
en vårstädning. Se separat informaƟ on om 
deƩ a i entréerna. Har du något förslag på 
vad vi ska passa på aƩ  göra den dagen så 
är du välkommen aƩ  Ɵ psa oss. Du når oss 
på info@marskalken2.se, vår brevlåda vid 
föreningslokalen eller aƩ  du ringer Ɵ ll någon 
av oss.

Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 28 
april.

Styrelsen den 31 mars 2013


