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Kort rapport från årsstämman 

Vi vill tacka alla för ett trevligt årsmöte med efterföljande middag.  Ni kan läsa mer i protokollet som 

kommer att sättas upp i våra entréer och som läggs upp på vår hemsida brfekbladet.se  

Vi valde ny styrelse och avtackade ordföranden Bosse Persson, som varit ordförande i sju år och 

arbetat nästan dagligen med fasadrenoveringen, ända från start. Vi tackade också av Börje Åstrand 

som sekreterare och Bosse Magnusson som varit ordförande i valberedningen under hela 12 år.  Vi 

vill också rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt arbetat med föreningen:  i Trädgårdsgruppen, 

våra husvärdar, i arbetsgruppen för laddstolpar, med bergvärmen och alla andra som hjälper till att 

göra det trevligt att bo här.   

Arbetsgrupper 

Vi har sedan tidigare ett par arbetsgrupper och på årsmötet beslutades om ytterligare en grupp som 

ska utreda om vi bör investera i solceller.  Det finns garanterat mycket kompetens inom olika 

områden i huset så var bussiga och anmäl ert intresse om ni vill vara med och påverka hur vårt 

gemensamma boende ska utvecklas.  Vi kommer under året att ha följande arbetsgrupper: 

• Trädgårdsgruppen, som sköter om våra planteringar: Kontakt Birgitta Magnusson 070-916 96 08. 

• Gruppen för att utöka antalet laddstolpar. Kontakt Lars Grankvist 070-668 06 33 

• Solcellsgruppen, som ska utreda eventuella solceller. Kontakt Victor Flores 078-16 73 44 

• Fastighetsgruppen, för fastighetsunderhåll. Kontakt Mattias Andersson 0761–44 10 76. 

Nya trivselregler 

På årsmötet informerade också om våra nya trivselregler. Dessa delades ut i brevfacken i anslutning 

till kallelsen till årsmötet, och finns även på hemsidan. Trivselreglerna är till för att vi ska trivas 

tillsammans, och där kan man t ex läsa att vi inte ska ha saker i allmänna utrymmen p.g.a brand- och 

utrymningsskäl, vi får inte ha brandfarliga saker i förråden, och att man ska rasta hundar en bit bort 

från fastigheten, mm.  

Fasadrenoveringen  

Själva fasadrenoveringen är slutförd, men ännu återstår en del efterarbete, både vad gäller 

inglasningar och i allmänna utrymmen. Bosse Persson kommer att hålla i detta tills allt är åtgärdat. På 

årsmötet diskuterades främst problemet med gräsytorna, men mötet konstaterade att det är JM´s 

åtagande och att vi måste avvakta deras arbete och inte ta över det som ålagts dem.   

Soprummen  

Vi har under våren bytt låsen i återvinningsbodarna, så att våra nycklar funkar nu i alla tre. Dvs om 

det t ex är fullt i kartonginsamlingen i ett soprum, så gå gärna till nästa och kolla om det får plats där. 

Glöm inte heller att vika ihop kartongerna.  

 

Till sist vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt trevlig sommar!!! 


