
 

 
 

  

Brf Felicia Strand – Medlemsbrev mars 2020 

 

HEJ ALLA MEDLEMMAR!  

Det är verkligen märkliga tider vi lever i just nu. Hoppas att ni alla under omständigheterna mår bra. Som ni 

kanske sett på anslagstavlan i trappuppgången, har vi lite extra städning just nu av ytor som riskerar att sprida 

coronavirus.  

 

Rent generellt är vi från styrelsen inte nöjda med städningen av trapphusen och testar därför en ny städfirma 

sedan förra veckan.  

VÅRSTÄDNING 19 APRIL 

På temat städning har vi vår gemensamma vårstädning söndag 19 april kl 10. Syftet med städdagarna är att 

alla medlemmar – utifrån sin förmåga – bidrar med att fixa och sköta om de gemensamma utrymmena i vår 

förening. På så sätt kan vi hålla föreningens kostnader nere och vi får också tillfälle att lära känna varandra lite 

bättre.  

 

En vecka innan själva städdagen kommer vi att sätta upp en lista över aktiviteter i tvättstugan där medlemmar 

kan skriva upp sig och utföra en syssla i förväg om man inte har möjlighet att närvara på själva städdagen.  

 

På grund av coronasituationen, så avstår vi den här gången från den gemensamma grillning/fika som vi brukar 

ha efter städningen. Vi får ta igen det när vi ses på höststädningen      ! Vi genomför ändå själva städningen 

som planerat, men ser till att hålla ordentliga säkerhetsavstånd. Och det går alltså mycket bra att ta sig an en 

syssla vid någon annan tidpunkt under veckan utifrån listan i tvättstugan.  

STYRELSEARBETET 

Som de av er som deltog i årsstämman förra året minns, så hade vi väldigt svårt att få ihop en styrelse 

eftersom många av de tidigare styrelsemedlemmarna lämnade sina uppdrag. Vi hoppas att vi ska ha en bättre 

situation inför årets stämma som genomförs torsdag 4 juni kl 18.30 (kallelse kommer senare i vår).  

 

Men för att säkra att vi framöver alltid har relevant kompetens i styrelsen, har vi tittat på möjligheten att gå 

med i Riksbyggens intresseförening vilket bland annat innebär att vi får en styrelseledamot och en suppleant 

därifrån. Vanligtvis blir det föreningens kundansvarige, ekonom eller teknisk förvaltare, dvs en person som 

kan vår förening bra.  

 

Det som krävs av oss som förening för att gå med i intresseföreningen, är att vi antar Riksbyggens 

normalstadgar istället för våra nuvarande. Vi har jämfört stadgarna och de skiljer sig inte åt på några 

väsentliga punkter. Det är svårt att beskriva skillnaderna i detalj, men Riksbyggens stadgar är genomgående 

mer omfattande och tydligare ur ett juridiskt perspektiv, t ex när det gäller avgränsningen av vad som är 

föreningens respektive medlemmens ansvar. Våra nuvarande stadgar (som du hittar på hemsidan) är tyvärr 

något bristfälliga på den här punkten, så vi kommer oavsett detta att behöva förtydliga dem på ett antal 

punkter. Om du själv vill jämföra stadgarna mejlar vi gärna Riksbyggens normalstadgar till dig om du hör av 

dig via styrelsemejlen.  

 

Medlemsavgiften för att vara med i intresseföreningen är 50 kr per lägenhet och år och det ryms med god 

marginal i den summa som finns avsatt för styrelsearvoden.  

 

På årsstämman kommer vi att berätta mer om vad det innebär att gå med i intresseföreningen och hur 

processen för att byta stadgar går till, men vi från styrelsen ville redan nu informera er medlemmar om detta.  

 

  



 

 
 

  

Har du frågor redan nu, är du mycket välkommen att kontakta oss via styrelsemejlen. Och om du är 

intresserad av att vara med i styrelsen framöver, är du mycket välkommen att höra av dig till valberedningen 

där Hans Järnbert Pettersson (hasse721122@yahoo.com) är sammankallande 

 

Motioner till stämman kan lämnas via styrelsemailen senast den 24 april.  

ÖVRIGT PÅ GÅNG I FÖRENINGEN 

Vi ser över lekplatsen på gården. En av leksakerna har rostangrepp och behöver bytas ut och utifrån den 

återkoppling vi fick efter den senaste inspektionen, tittar vi också på att byta ut underlaget runt leksakerna.  

 

Vi har gått vidare med frågan om laddplatser i garaget och tittar på kostnaden och olika tekniska lösningar 

detta. Vi återkommer så snart vi har mer information.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att den milda vintern kanske har varit tråkig för den som gillar snö och 

vintersportaktiviteter, men den har i alla fall bidragit till att hålla nere värmekostnaderna! 

 

Med vänlig hälsning  

/Styrelsen 

 

brffeliciastrand@gmail.com  

http://brffeliciastrand.se/ 
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