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Årsmöte
Vi hoppas att vi får möjlighet att hälsa riktigt många välkomna till ett par dagar där vi har möjlighet 
att både lära känna varandra bättre och påverka vad som ska hända i vår förening. Den första är 
årsmötet som går av stapeln den 7 maj kl 18.30. Vi träffas i lokalen under 18. Dels kommer vi att 
avhandla vanliga årsmötefsrågor som hur vi ska hantera vår ekonomi, vilka som ska väljas in i 
styrelsen etc, och dels kan vi i styrelsen informera mer om vad som händer. Till exempel med våra 
nya grannar. Ni kan också grilla oss med frågor om vad som är på gång.

Grilla....
Det gör vi också på vår städdag den 10 maj kl 10.00, fast då grillar vi inte oss i styrelsen utan 
särskilt goda korvar som grillmästare Georg snokat reda på. Kom och hjälp till med att kratta, sopa, 
fixa i ordning poolen och annat smått och gott som skapar en fin utemiljö. Alla händer behövs, om 
vi hjälps åt med detta är det inget vi behöver köpa in, så det hjälper till att hålla avgifterna nere.

Julbalkonger
Här har vi vinnarna i styrelsens (egen helt inofficiella) tävling om det hus och balkong som vi 
tyckte lyckades få julen att skina som allra mest. Hus 24 samt Per Östermans balkong i 22:an. 
Grattis!



Poolens öppnande
I slutet av maj kommer poolen att öppnas (beräknad dag 22 maj). Den som vill förnya sin ”tag” 
eller inte har någon sedan tidigare kontaktar Birgitta Jillestam (tider, se nedan) senast den 11 maj. 
Det går att ordna det även senare, men det är smidigast om själva programmeringen kan ske 
samtidigt. Det kostar 250 kronor.

Medlemsförsäkring
Vi vill tipsa om att den hemförsäkring (med särskilt bostadsrättstillägg) som man som medlem kan 
köpa via ”Bostadsrätterna” är förmånlig. Jämför med det ni betalar idag så kan det hända att ni 
sparar en slant. Deras tidning delas ut regelbundet.

Hissarna – när de servades nyligen konstaterade firman som gjorde att det var väldigt mycket
hundhår som letats sig in i maskineriet. Det är både kostsamt att sanera samt förenat med en viss 
risk för hisshaveri. Vi kommer inte att kunna undvika att det flyger lite hundhår, men det är bra om 
vi alla är medvetna om att det är ett problem. Undvik att borsta av hunden i hissen och i trapphuset. 
När hunden fäller som mest kan det vara idé att ta trapporna istället (om man inte av olika skäl 
måste använda hissen förstås).

Rör – tänk på att inte spola ner i toaletten något annat än det som lämnar kroppen, så minskar vi 
risken för stopp.

Fimpar – är inte så kul. Har vi gäster, eller hemtjänstpersonal som röker, måste vi hålla dem 
med askkopp. Just nu fimpas det lite överallt i området.

Väl mött – hoppas vi ses på dagarna i maj!



Ordförande
Claes Rabenius, hus 24
claes@rabenius.com, 540 632 62, 0708-276611

Vice ordförande
Dag Moberg, hus 20
dag.moberg@bredband.net, 540 201 99, 070-5723298
Namnskyltar, utemiljö och pool, TV och bredband.

Sekreterare
Georg Nordgren, hus 24
georg.nordgren@bredband.net, 540 602 61, 0709-580458
Hemsida, infoblad, protokoll och parkeringsregistrering. Träffas säkrast vardagar 14-20.

Ledamot 
Per Fastmark, hus 24
540 203 25, 070-4693332
Pool och utemiljö.

Ledamot
Birgitta Jillestam, hus 26
54020267, 076-2274935
Lokaluthyrning, P-tillstånd och nycklar. Träffas vardagar 17-19.

Suppleant
Catarina Haag, hus 30
catarina@alcearedovisning.se, 070-6202027
Vice sekreterare

Hemsida
www.brofastet1.bostadsratterna.se

                          

Vi gör vårt bästa – för ert bästa.
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