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Hej allesammans! Här kommer några rader från styrelsen innan semestrarna.   

Årsstämma  
Föreningens årsstämma hölls på Park Inn den 11 juni. Som ny ledamot valdes Jimmy Bergman och som nya suppleanter 

valdes Anette Högberg och Linda Gustavsson. 

Ny styrelse 

• Hans Järnbert Pettersson (omvald ledamot) 

• Ingemar Larsson (omvald ledamot) 

• Anna Jilmstad (omvald ledamot) 

• Göran Reiman (omvald ledamot) 

• Jimmy Bergman (nyvald ledamot) 

• Linda Gustavsson (nyvald suppleant) 

• Anette Högberg (nyvald suppleant) 

Återstående aktiviteter för fönsterarbetet 

Efter återkoppling från våra medlemmar har vi en del restarbeten och mindre besiktningsarbeten att utföra. Angående 

lister mellan delningsbara fönster och franska balkonger så ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för tätning av dessa. 

Styrelsen kan rekommendera att lägenhetsinnehavaren inhandlar en s.k. dammlist (ofta gråfärgad) på Fredells 

byggvaruhus i Sickla eller liknande bygghandelsföretag. 

Grilla på balkonger 

I dessa sommartider är det många som uppskattar att grilla på balkongen. Styrelsen vill passa på och informera att 

föreningens stadgar godkänner gasol- och elgrillar men inte koleldade grillar då dessa kan orsaka mer os och rök än just 

gasol- och elgrillar.    

Vattning av växter under semestrar 

Just nu råder bevattningsförbud och som många har märkt är det är väldigt torrt i föreningens gräsmatta och rabatter. När 

detta förbud, förhoppningsvis, avskaffas så uppmanar vi våra medlemmar hjälpa till med bevattning av blomkrukor vid 

entréer, rabatter och gräsmattan under semesterperioden. Vattenkannor finns uppställda vid entréer och vattenslang finns 

i tvättstugan. 

Ny hemsida under utveckling 

Som en del medlemmar redan har märkt har styrelsen tagit fram en ny hemsida för föreningen. Den nya hemsidan är 

dock ännu inte helt klar och vi siktar på en lansering av den nya hemsidan under september månad i år. 

Angående porttelefon 

Medlemmar som har frågor eller ändringsförslag på exempelvis listade namn och telefonnummer i porttelefon ska först 

och främst höra av sig till föreningen via dess e-post. En borttappad passérbricka ska alltid rapporteras direkt till styrelsen 

så att vi kan inaktivera denna. 

Grannsamverkan – sist men inte minst 

Många av oss lämnar våra lägenheter för välbehövlig semester på annan ort. Tyvärr är det också en tid då inbrott ökar. Vi 

i styrelsen uppmanar er att hjälpas åt att försvåra för brottslingarna. Håll gärna extra koll på om något ovanligt inträffar 

eller att okända vistas i trapphusen, hjälp varandra att tömma postlådor medan ni är bortresta, pausa gärna 

morgontidningar.  

 

Ha en härlig sommar! 

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