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Här kommer första infobrevet från Nya Styrelsen, detta är vi: 
 
Helén Lind Jaktlund - Ordförande 
Eva Darolf Linnros - Vice Ordförande och Fastighetsansvarig 
Emelie Lindgren - Sekreterare och information 
Birgitta Sundén – Kassöransvarig  
Gunilla Aulén -  Kassör 
Karl Vestberg - Fastighet  
Lina Trulsson -  Informationsansvarig - Suppleant 
Lina Kjellström - Fastighet och Kassör - Suppleant 
 
Nya styrelsen har skapat 3 arbetsgrupper med en huvudansvarig för varje område; fastighetsskötsel, 
information och ekonomi. Nedan följer några korta uppdateringar inför sommaren.  
 
Ekonomi 

Eftersom föreningens ekonomi är mycket god har styrelsen beslutat att amortera maximalt belopp, 
vilket är 10% av skulden, 3 280 000 kr. Amorteringen kommer att ske i juli 2018. Önskas mer info om 
föreningens ekonomi hänvisar vi till att läsa förvaltningsberättelsen i Årsredovisningen 2018, denna 
delades ut innan stämman till alla medlemmar samt finns på hemsidan.   
 

Parkering 

I föreningen finns det 13 st parkeringsplatser som i dagsläget är uthyrda till medlemmar i föreningen. 
De som hyr en parkeringsplats får inte hyra ut dessa i andrahand och inte heller låna ut till andra 
långsiktigt. Restate administrerar kön, mer info hittas på hemsidan.  
 
Portar 

Projektet med portarna har tyvärr inte gått som planerat, där önskvärt resultat inte har uppnåtts. 
Därför kommer den nya styrelsen, i huvudsak fastighetsgruppen, ta ett omtag på detta projekt, mer 
info kommer inom kort.  
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Trädgården 

Jensen sköter våra fastigheter, de har även börjat ansvara för våra trädgårdar. Detta innefattar bla 
gräsklippning, bevattning och busk-trimning. I övrigt gäller såklart att lämna en allmän plats på 
gården så som vi vill hitta den. Vi uppmanar därför alla att gemensamt ta hand om våra fina 
trädgårdar och uteplatser.  
 

ComHem 

Från och med den 1:a oktober kommer alla medlemmar att få tillgång till ComHems tjänster via ett 
gruppavtal.  Detta innefattar ett basutbud för tv, bredband 100 mb samt trygg surf. Mer information 
om detta kommer inom kort, dessutom kommer vi att bjuda in till ett öppet hus i slutet av augusti för 
de som vill veta mer.  
 
Kontakt med styrelsen 

Vill ni ha kontakt med styrelsen nås vi lättast på mail: brfsmalanningen3@gmail.com eller lägg en 
lapp i brevlådan i våran lokal som ligger på Holbergsgatan 20.  
 

 

Den nya styrelsen önskar alla en trevlig midsommar och fortsatt härlig sommar! 
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