
  
 

 
   

Brf Felicia Strand – medlemsbrev april 2018 
 

Motioner till årsstämman ska lämnas senast den 30 april 
Årsstämman kommer att äga rum den 11 juni på Park Inn (separat kallelse kommer senare). Har du någon 
idé som kan göra vår förening bättre? Då kan du skriva en motion som kommer behandlas på årsstämman. 
Lägg din motion i föreningen brevlåda i 25:an eller skicka den till brf-mailadress: 
brffeliciastrand@gmail.com  
 
Motioner som inkommit efter 30 april kommer inte att behandlas på stämman.  
 

Bli ledamot i styrelsen 
Det behövs nya ledamöter till styrelsen. Att arbeta i styrelsen innebär en stor möjlighet att påverka 
föreningens arbete. Alla som är intresserade bör anmäla sig till valberedningen som består av Emma 
Johansson och Marcus Bergman. Valberedningen kan kontaktas på Emmas mailadress: 
emma.k.johansson@gmail.com  
 

Fönsterprojektet är nästan klart 
Fönsterprojektet är nästan klart. Några återbesök i lägenheter återstår. Styrelsens uppfattning är att arbetet 
har gått mycket bra och att åtgärderna redan haft positiva effekter för värmen i lägenheterna. 

 

Nytt passersystem 
I februari har ett nytt passersystem installerats. Den nu gällande portkoden fungerar fram till och med den 
1 maj. Efter detta datum fungerar inte koden. Alla lägenheter har kunnat kvittera ut tre stycken 
passerbrickor. Styrelsen har nu beslutat att alla som vill ska få möjlighet att kvittera ut ytterligare en bricka 
utan extra kostnad. 
 
Den som vill ha en extra bricka ska maila till styrelsen senast den 20 april. I mailet ska anges 
lägenhetsnummer, namn som brickan ska kopplas till i porttelefonen och uppgång (t.ex. Lgh 1, Felicia 
Strandberg, Aktergatan 21). Brickan kan sedan kvitteras den 24 april när Låsmakarna som installerat 
systemet kommer på besök. Närmare information om mötet och mer information om passerbrickorna 
meddelas senare. 
 

Uppskjuten städdag 
Årets vårstädning går av stapeln den 6 maj klockan 10. Städningen brukar ta ca 1,5-2 timmar. Efter 
avslutad städning har vi traditionsenlig korvgrillning. Om du inte kan delta på själva städdagen så går det 
också att göra städuppgifter innan, anslag om arbetsuppgifter finner ni i tvättstugan.  
 

Trädgårdsgrupp 
De som är intresserade av att påverka gården kan kontakta Christian Sundin på städdagen. Christian är 
ansvarig för föreningens trädgårdsgrupp. 
 

  



  
 

 
   

Vårfix på balkonger m.m. 
Så här års är det inte ovanligt att lägga trall på balkong och terrass, tänk då på att träet måste ligga så att 
vattnet kan rinna av balkonger och terrasser. Inte längsgående med fasaden. Lätt att glömma, därför vill 
vi påminna om detta.  
 
Det är också trevligt med blomlådor, tänk då på att blomlådor och krukor inte får hänga på utsidan av  
räcken. 
 
Det är absolut förbjudet att göra borrhål eller andra ingrepp i vår fasad. 
 

/Styrelsen (e-mail: brffeliciastrand@gmail.com)  

Fastighetsförvaltare Riksbyggen, telefon: 0771-860 860, www.riksbyggen.se 


