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  BRYGGAREN 
                        3 juli 2013 
___________________________________________________________________________ 

Ny styrelse 

Vid årsstämman valdes en helt ny styrelse. 
Den nya styrelsen ser det som en viktig och 
intressant uppgift att ta över styrelsearbetet 
och sätta sig in i allt som är nödvändigt att 
ta tag i. 

Vi har fått en genomgång av handlingar, 
dokument och pågående ärenden av den 
avgående styrelsen genom personliga möte, 
e-post och telefonsamtal. Få elektroniska 
dokument bl.a. mallar, protokoll, mm har 
överlämnats som den nya styrelsen kan 
arbeta vidare med. 

Kontakt har också tagits med HSB som 
både har den ekonomiska- och tekniska-
förvaltningen för att sätta oss in i deras 
administration och rutiner.  

Det är mycket att sätta sig in i samtidigt 
som semestertider börjar för såväl kontakter 
som leverantörer och styrelsemedlemmar. 

Det har underlättat en del att fyra av 
ledamöterna sedan tidigare har erfarenhet 
av styrelsearbete i föreningen. Styrelsen 
hoppas på förståelse om åtgärder eller 
beslut dröjer under den första perioden 
innan vi blir varma i kläderna. 

Jubileumsår - 30-årsfirandet 

Styrelsen har vid det första styrelsemötet 
tagit beslut att senarelägga 30-årsfirandet, 
som var planerat till den 31 augusti, 
eftersom det krävs både tid för att planera 

något trevligt samt att det i budgeten inte 
hade avsatts pengar mer än till den aviserade 
musikunderhållningen.  

Om någon i föreningen har någon idé om 
vad som kan vara trevligt att göra så hör av 
er till någon i styrelsen. 

Skötsel av blommor vid entréerna 

Blommorna vid entréerna måste vattnas och 
inom kort planteras om med nya fräscha 
blommor. 

Styrelsen vill inte ta på sig skötseln av 
blommorna och undrar därför om det finns 
någon/några i föreningen som kan ta sig an 
att sköta blommorna. Kontakta Lennart 
(0733-363094) i styrelsen, så snart som 
möjligt, om du/ni är intresserade. 

Målning av blindfönster och fönsterbleck 

Starten för målning har blivit försenad men 
började den 1 juli, enligt anslag i trapporna. 
Eftersom det är semesterperiod i juli och 
augusti så kan det innebära att tillträde till 
lägenheterna blir begränsad. Försök om 
möjligt att ta hjälp av någon granne för att 
ge målarna tillträde till er lägenhet om ni 
inte själva kan vara hemma. I annat fall 
meddela mäklarfirman, 040 - 44 23 79 eller 
målarna direkt när de kommer på morgonen, 
om när ni kan vara hemma. 

Betalning vid hyra av gästrum och 
gemensamhetslokal 

Mirtha Robert tar emot betalningen. 
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Parkering på gården 

Styrelsen har tagit beslut på att det är tillåtet 
för hantverkare att under tiden de utför 
arbete till föreningen eller till boende så kan                                                                                
de parkera sina fordon (max 3 st) på gården.  

Lämpligast är att de parkerar längs 
planteringen mot lekplatsen och utanför 3C. 
Förutsättningen är att utryckningsfordon, 
taxi, färdtjänst, etc. kommer fram till 
respektive trappor.  

Soprum 

För att minska risken att sopkärlet för 
kartonger blir fullt i förtid så bör alla tänka 
på att vika ihop sina kartonger innan de 
slängs i sopkärlet. 

Ohyra i förråd 

Ohyra (mal) i förråden mellan trapporna E 
och F med ingång från E-trappan, som 
tidigare meddelats om, har försvunnit. 
Styrelsen har kontaktat några med förråd 
där och det verkar som malen försvunnit 
efter saneringsåtgärder som förrådsinne-
havarna har gjort. Uppföljning kommer att 
ske och är det någon som ser något så hör 
av er till styrelsen. 

Styrelsemöten 

Styrelsen har valt att inte informera inför 
styrelsemötena på anslagstavlorna. Om det 
har kommit in några punkter från de boende 
så behandlas dessa direkt eller på 
nästkommande möte. Styrelseprotokollen 
finns i en pärm på hatthyllan i 
gemensamhetslokalen. 

Slaghammare/borrmaskin till utlåning 

Om ni behöver borra i någon betongvägg i 
er lägenhet så kan ni låna en 
slaghammare/borrmaskin genom att 
kontakta någon av de ordinarie 
ledamöterna. Borrmaskinen får lånas i max 
2 dagar. 

Kontaktuppgifter till styrelsen 

Kontaktuppgifter finns uppsatt på anslags-
tavlorna i entréerna. 
Styrelsens kontaktuppgifter: 

* Lennart Bensefelt (3A)  
Ordf.,  tel.nr. 0733-36 30 94 

* Claes Petrén (3C)       
Kassör, tel.nr. 0705-10 10 88 

* Mirtha Robert (3D)       
Sekr. tel.nr. 0760-46 58 47 

* Susanne Jörning (3D)  
Vice.ordf., tel.nr. 0703-20 86 88  

* Ann-Louise Eringsmark (3C)  
Suppl. tel.nr., 0709-77 46 68 

* Henrik Lundstedt (3C) 
Suppl. tel.nr. 0733 30 06 86 

* Catrine Månsson (3C) 
Suppl. 0707-83 51 12 
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