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SOMMARBREV 
 

 

Information från Brf Engelsmannen 4 till boende 
 

Ny styrelse och valberedning  
 
Under årsmötet i maj valdes följande personer till styrelsen och valberedning. 
Styrelse 

● Freddy Becker - ordförande/ GDPR-ansvarig 

● Franz Fischer - vice-ordförande/ fastighet och hyresgäst ansvarig  

● Mikael Muszynski - kassör 
● Besime Uyanik - sekreterare/ informationsansvarig 
● Lena Pehrsson - ansvarig för trädgård, nyckelhantering och porttelefon 
● Mikael Engström – suppleant 

Valberedningen; 

● Dennis Peyron 
● Anette Nygårds 
● Ulrich Dorwarth 

 
Nya ordningsregler  
Den 21 maj hölls årsstämma för BRF Engelsmannen 4 och under stämman röstades ordningsregler igenom för 
föreningen. Dessa dokument finns att läsa på föreningens hemsida, www.engelsmannen4.se. I samband med att 
de nya ordningsreglerna har godkänts är det bland annat tillåtet att använda el-grill på balkongen. 
 

Byte av ekonomisk förvaltare 
Styrelsen har tecknat avtal med ny ekonomisk förvaltare med start i oktober. RB Ekonomi kommer ersättas med 
Fastighetsägarna. Styrelsen har tillsatts en arbetsgrupp så att övergången mellan de två ekonomiska förvaltarna går 
så smidigt som möjligt. Vår förhoppning är att du som medlem eller boende i föreningen inte ska påverkas på något 
sätt. 
 

Övriga kommande projekt 
Under hösten tar föreningen ansvaret för förvaltningen av garaget från Stockholm Parkering, en arbetsgrupp har 
tillsatts och för att sätta upp rutiner inför övertagandet. Alla som har garageplats kommer kontaktas med mer 
information.  
 
Styrelsen ser över möjligheten att installera bergvärme och solpaneler som besparings insats. Mer information 
angående detta projekt kommer under hösten.  
 

Tvättstugan 
Det har kommit till styrelsens kännedom att de nya tvättmaskiner ibland i displayen visar att man ska betala när 
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man försöker starta dem. Du löser problemet genom att slå av strömmen och vänta någon minut, slå på 
strömmen igen och starta tvätten igen. 
 

Påminnelse 
Tänk på att alltid kolla att entrédörrarna stänger igen efter att du gått in eller ut. Det har hänt att någon har lagt 
föremål emellan vilket lämnar dörren öppen och ökar risken för inbrott. 

Tänk på att nu under sommartider när solen är framme att inte lämna glas i inglasade balkonger för det kan i 
vissa fall reflektera solljus mot föremål som kan börja brinna.   

Styrelsemöten
 

Konstituerande mötet hölls den 3 juni, 2019 och då beslutades också om kommande möten. 

Mötena hålls kl. 19.30 i Styrelserummet, Björnsonsgatan 58. 

 
➢ 13  juni, 2019  
➢ 9 juli, 2019  
➢ 13 augusti, 2019 
➢ 10 september, 2019  
➢ 8 oktober, 2019 
➢ 12 november, 2019 
➢ 10 december, 2019 
➢ 8 januari, 2020 
➢ 11 februari, 2020 
➢ 10 mars, 2020 
➢ 7 april, 2020 
➢ 12 maj, 2020 

 

 

 

Styrelsen önskar alla boende fortsatt trevlig sommar! 

 
 

 


