
 

Svar på de flesta frågor kan hittas på www.frosundet2.se  

Det går även bra att kontakta styrelsen på: info@frosundet2.se eller 

08-122 04 160 

 

Månadsblad juli/augusti 2020  

 

En god nyhet är att vi nu förhandlat om räntan för ett av våra lån som 

omsätts per 30 juni. Den förra räntan för detta lån låg på 1,37% och nu 

landade vi på 0,7% för bundet lån i 5 år. Det har mycket positiv inverkan 

på våra årliga räntekostnader framöver. 

 

Tyvärr måste vi dock, på förekommen anledning, påminna om att vi 

måste hålla ordning i våra soprum. Soprumsdisciplin anbefalls! 

Föreningen – och därmed vi boende – kommer att få onödiga, ökade 

kostnader för sophantering om bättring inte sker. Dessutom är det en 

självklarhet för allas trivsel att vi alla hjälps åt. 

1. Kolla varandra och våga säg till om ordning inte efterlevs. 

2. Se till att dörren går igen – så att inte obehöriga får tillträde. 

3. Endast tillåtna sopor/återvinning får slängas i soprum. För 

grovsopor och farligt avfall finns den mobila miljöstationen som 

kommer till Frösunda torg varannan torsdag, jämna veckor, kl 

19:00–19:30.  

 

Styrelsen vill också påminna om rutiner för andrahandsuthyrning. 

Uthyrning i andra hand ska godkännas av styrelsen och ansökan sker på 

blankett som finns på vår hemsida. Kom ihåg att i god tid ansöka om 

eventuell förlängning eller förändring av uthyrningen. 

http://www.frosundet2.se/andrahandsuthyrning.html 

Bestämmelserna finns förtydligade i föreningens stadgar 47§. 

Korttidsuthyrning av typen Airbnb är inte tillåten. 

 

Det är roligt att vår innergård används så flitigt! I alla fall något positivt 

som pandemin fört med sig är att fler är hemma och umgås inom 

föreningens domäner      . Kom bara ihåg att plocka undan skräp när ni 

lämnar innergården och framåt kl 22/23 kan det vara dags att senast 

runda av så att grannarna, som behöver, får sova.  
 

Med detta önskar vi er alla en riktigt skön sommar! 
Med vänliga hälsningar, Styrelsen Frösundet 2 
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