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RekreaƟ onsytan
Invigning av vår nya gemensamma rekreaƟ onsyta 
sker söndagen den 5 oktober kl 13.00. Förenin-
garna ordnar med förfriskningar och korvgrillning. 
Baksidesgruppen har fåƩ  mandat aƩ  faƩ a beslut 
om åtgärder och skötsel som totalt får uppgå Ɵ ll en 
kostnad av 6.000 kronor per år. Denna kostnad ska 
delas mellan föreningarna. Gruppen har också fåƩ  
mandat aƩ  anlägga en trädgårdskompost och hiƩ a 
en lämplig plats var den ska vara.

Container
Container är beställd Ɵ ll vår städdag 25 oktober. 
Kommer på fredagen och hämtas måndag. Förbju-
det aƩ  slänga elsopor och kemikalier!!!!

Ekonomi
Två av våra lån är omlagda/kommer aƩ  läggas om. 
9,5 miljoner binds på två år den 3 oktober och 16 
miljoner binds på eƩ  år den 24 oktober.

Passersystemet
Råsunda lås börjar byta ut låsen den 30 september 
och beräknas aƩ  vara klara den 2 oktober. EŌ er det 
är det den nya husmorsnyckeln som gäller. Entrédör-
rarna öppnas med tagg eller porƩ elefon - det ifnns 
alltså inga nycklar Ɵ ll dessa dörrar.

Öppna entrédörrar
På förekommen anledning ber vi er som anlitar 
hantverkare aƩ  upplysa dem om aƩ  inte lämna 
öppen entrédörr obevakad. I en entré stod dörren 
uppställd i över en halvƟ mme på kvällen. 

Elprisavtal
Styrelsen har ingåƩ  eƩ  nyƩ  elprisavtal med VaƩ en-
fall. Avtalet startar den 1 oktober 2014 och löper på 
tre år. 

MoƟ oner och föreningsstämma
MoƟ oner inför årets stämma ska ha kommit 
styrelsen Ɵ llhanda senast söndagen den 26 oktober. 
Lägg din moƟ on i föreningslokalens brevlåda eller 
maila Ɵ ll info@marskalken2.se
Årets stämma kommer aƩ  hållas torsdagen den 6 
november i Granbackaskolan.

Fläktar och undercentral
Arbetet fortskrider. Styrelsen har fåƩ  in oī erter och 
faƩ at beslut aƩ  ingå avtal med eƩ  företag.

VenƟ laƟ on
I samband med ovanstående arbete kommer 
styrelsen, aƩ  Ɵ llsammans med en venƟ laƟ onsspe-
cialist, uƞ öra en inspekƟ on av våra venƟ ler.

Bygganmälan
Det är inte Ɵ llåtet aƩ   riva eller ta upp hål i de 
bärande betongväggarna utan styrelsens godkän-
nande. För aƩ  ta upp eƩ  hål i en bärande vägg krävs 
bygganmälan Ɵ ll kommunen samt intyg från aukto-
riserad konstruktör som kan garantera hållfastheten. 
I vissa fall krävs t.o.m. bygglov.
DokumentaƟ onen ska delges och arkiveras av 
styrelsen. Vid omfaƩ ande oƟ llåtna ombyggnaƟ oner 
kan styrelsen kräva aƩ  man på egen bekostnad och 
med omedelbar verkan återställer.

Styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 27 oktober.

Styrelsen den 29 augusti 2014


