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Hej från den nya styrelsen! 
Årsstämman har ägt rum och ny styrelse är vald. Franz Fischer 
fortsätter som ordförande och Lena Pehrsson är vice 
ordförande. Besime Uyanik har fortsatt hand om ekonomin 
och Christer Jägrell fortsätter med miljöstugan. Tillkommit 
har gjort Jenni Pulli (information, webb), Emil Söderlund och 
Patrik Steenhouwer (båda fastighetstekniska ärenden).

Ett mycket positivt besked är att föreningens underskott 
minskat markant från föregående år och att likviditeten i 
föreningen numer är positiv. Bortsett från avskrivningarna 
(som endast är en bokföringsmässig ”kostnad”) går föreningen 
nu med plus.

Extra medlemsmöte 15 juni
Se separat kallelse som delats ut tillsammans med det här 
sommarbrevet. Kom gärna med förbättringsförslag för hur vi 
kan göra vår förening bättre. Senast nu på onsdag, den 1 juni, 
behöver vi ditt underlag.

Nytt sen sist
Styrelsen har kontrollmätt huset på några ställen avseende 
radon, och vi har genomgående bra värden. Därutöver är den 
obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) äntligen avslutad 
och godkänd.

Vi har sålt två stycken f d hyreslägenheten och kommer att 
amortera på våra lån för att minska våra räntekostnader 
ytterligare.

Energiprojektet har hållit tidsplanen, allt är installerat och 
intrimningsarbetet pågår. Snart börjar vi spara på 
fjärrvärmekostnaden. Läs mer: 
www.brfengelsmannen4ventilation.se 

Slänten till höger om garageinfarten har snyggats 
till.
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Hissar 

Innan sommaren kommer 
båda husens hissar att 
totalrenoveras. Vi meddelar i 
god tid innan reparations-
arbetet. 

Öppet hus 

Följande datum har vi öppet 
hus på Björnsonsgatan 58, 
nedre plan, om du vill träffa 
styrelsen: 

14/7, 11/8, 15/9, 13/10, 17/11, 
15/12 

Styrelsemöten 

Vill du att ett ärende behandlas 
på ett styrelsemöte, så skicka 
in det till oss. 

Vi har möte följande datum: 

11/7, 8/8, 12/9, 10/10, 14/11, 
12/12  

Gräsmattorna 

Styrelsen har satt upp 
påminnelseskyltar för 
hundägare att inte låta 
hundarna förrätta sina behov 
på gräsmattorna och i 
lekutrymmen. 

SOMMARBREV 
 En sommarhälsning från styrelsen
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