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Informationsbrev	juni	2019	
Här kommer första infobrevet från nya styrelsen för 2019/2020, detta är vi: 
 
Helén Lind Jaktlund - Ordförande 
Jonas Johnsson - Sekreterare 
Birgitta Sundén - Kassör 
Jonas Wester - Fastighetsansvarig  
Lina Trulsson - Information  
Erika Dahlgren - Information 
 
Sammanfattning av årsstämman 

Årets stämma hölls den 4/6 i Ängby kyrka. I år så närvarade representanter för 24 lägenheter av 
sammanlagt 123. Förutom de obligatoriska punkterna på årsstämma så informerade styrelsen om 
underhållsplanen för år 2019 - 2058, vår vision, ateljéernas fortskridande, kollektivt bostadsrättstillägg 
samt hade frågestund om upphandlingen av nya leverantörer 2018/2019. Ola Schneider från 
bostadsrätterna.se var ordförande. Styrelsen bjöd på dryck och tilltugg. Protokoll från stämman kommer 
inom kort att läggas ut på hemsidan. 
 
Styrelsen vill tacka avgående ledamöter Eva Darolf Linnros, Lina Kjellström och Gunilla Aulén samt 
valberedningen för sitt arbete.  
 
Ny försäkring 

Fr o m den 1/7 2019 kommer bostadsrättsföreningen att teckna kollektivt bostadsrättstillägg. Det innebär 
att våra medlemmar ej längre behöver ha tillägget i sin hemförsäkring. Ring därför ditt försäkringsbolag 
och annullera bostadsrättstillägget fr o m den 1/7 så sparar du in ett antal hundralappar per år. Observera 
att detta bara gäller bostadsrättstillägget och inte hemförsäkringen i övrigt. Tänk också på att om du har 
gjort ett individuellt tillägg till bostadsrättstillägget så kanske det är något du vill ha kvar. Diskutera med 
ditt försäkringsbolag! 

Inför sommaren 

Under semestertiden kan man förvänta sig att det kan ta längre tid att få svar från vår brf-mail. Vi är igen 
tillbaka med full styrka i mitten av augusti. För fastighetsfrågor får man vända sig till Svefab och för frågor 
angående ekonomi och avier är det Conzignus Hem & Fastighet man får kontakta direkt.  

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