
 

 
 

  

Brf Felicia Strand – Medlemsbrev juni 2020 

 

HEJ ALLA MEDLEMMAR!  

Vi genomförde vår ordinarie föreningsstämma i förra veckan med ungefär samma deltagarantal som det 

vanligtvis brukar vara. Protokollet kommer upp på hemsidan inom kort.  

 

Så här ser den nya styrelsen ut:  

Ledamöter: 

• Ingemar Larsson – omval 

• Cecilia Alpstig – omval 

• Anna Ehlén – omval  

• Tiziana Saraceno – nyval (som ledamot, 

tidigare suppleant) 

• Fredrik Käck – nyval 

Suppleanter:  

• Katarina Fredén – nyval 

• Carolina Wennerblom – nyval  

 

Vi vill också tacka Anna Jilmstad som lämnar styrelsen för hennes mångåriga engagemang som betytt mycket 

för föreningen.  

 

Som ni sett av separat kallelse, röstade föreningsstämman ja till att vi går med i Riksbyggens intresseförening 

och antar deras normalstadgar. Men det krävs en extrastämma för att slutligen ta ställning till denna fråga 

och den kommer att hållas onsdag 24 juni kl 18 på innergården.  

 

Ett stort tack till alla som deltog på vårstäddagen i april. Nu är vår trädgård i fint skick! Sommaren är här och 

även om många av oss kanske inte är iväg på resor i samma utsträckning som ett vanligt år, är det bra om vi 

som är hemma tänker lite extra på grannsamverkan så här i semestertider. Trädgårdsgruppen tar tacksamt 

emot hjälp med vattning av krukorna utanför portarna, vattenkannor finns på innergården. Vi har också en ny 

plastbox utanför tvättstugan där vattenslangarna förvaras om någon tycker att det behöver vattnas i 

planteringarna.  

MEDLEMSBREVEN VIA E-POST 

På föreningsstämman kom det önskemål om att vi ska gå över till att skicka ut medlemsbreven via e-post. Det 

är något som vi redan tidigare diskuterat i styrelsen och beslutat att vi ska genomföra från och med i höst. 

Medlemsbreven kommer även framöver att också finnas tillgängliga via hemsidan brffeliciastrand.se.  

För att genomföra den här förändringen behöver vi veta vilken/vilka e-postadresser varje lägenhet vill att 

medlemsbreven går till. Antingen skickar du uppgift om det till brffeliciastrand@gmail.com eller så 

fyller du i nedanstående och lägger i föreningens postlåda på Aktergatan 25.  

 

Med vänlig hälsning  

/Styrelsen 

Jag/vi vill i fortsättningen ha medlemsbreven skickade till: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

e-postadress 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

e-postadress 2 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

namn och lägenhetsnummer 

http://brffeliciastrand.se/
mailto:brffeliciastrand@gmail.com

