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HÖSTSTÄDNING - söndag 21 oktober 
Traditionsenligt samlas medlemmarna i Brf Felicia strand 2 ggr om året för att tillsammans fixa och sköta om 

vår förening. Dessa tillfällen ger möjlighet att lära känna grannar bättre men framförallt så bidrar våra insatser 

till att vi kan hålla föreningens kostnader nere. Det närmar sig årets höststädning som är bestämd till söndagen 

den 21 oktober - kl 10.00 – samlas vi på gården. Efterföljande grillning kring ca 11.30-12-tiden. Med anledning 

av att föreningen i år har 15-årsjubileum hoppas vi att så många som möjligt kan medverka.  

Vi utlovar lite extra aktiviteter och jubileumsgrill- & fika.   

 

VÄRMEN i vårt hus 
Under gångna året har styrelsen bl a tätat fönster samt sett över uppvärmningen. Vi kommer i november sätta 

igång uppvärmningen av huset och även framledes fortsätta arbetet med att anpassa energiförbrukning och 

trivsam boendemiljö.  Se bilagt dokument om värme.  

 

NY HEMSIDA för Brf Felicia Strand 
Vi har startat en ny hemsida för föreningen – en sida som är tydligare och enklare för styrelsen att administrera. 

Där hittar ni all tänkbar information för medlemmar, blivande medlemmar och även för mäklare och intressenter. 

Den gamla hemsidan stängs ner med hänvisning till nya hemsidan som är: http://brffeliciastrand.se/ 

Vi kommer uppdatera ”Information för medlemmar” och med trivsel- och ordningsregler.  

 

DIALOGEN MELLAN MEDLEMMAR I FÖRENINGEN OCH STYRELSEN ÄR VIKTIG 
Du vet väl att du som medlem kan komma i kontakt med styrelsen genom att maila brffeliciastrand@gmail.com. 

Styrelsen har en ambulerande mailbevakning så det är alltid någon som hanterar din fråga. Vissa frågor är 

självklart av karaktär så de måste behandlas av hela styrelsen och då sker det på första bästa 

styrelsesammanträde och då kan det i värsta fall bli upp till en månads svarstid.  

 

FÖRÄNDRING I STYRELSEN 

Linda Gustavsson har valt att frånträda rollen som suppleant.  

 

 

 

Hösthälsningar från Styrelsen 
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