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Informationsbrev Juni 2020 

Här kommer första infobrevet från nya styrelsen för 2020/2021, detta är vi: 

Helén Lind Jaktlund - Ordförande 
Jonas Johnsson - Sekreterare 
Gustav Hansson - Kassör 
Alina Miehe - Fastighetsansvarig  
Erika Dahlgren - Information 

Sammanfattning av årsstämman 

Årets stämma genomfördes tisdagen den 2 juni ute på gården vid Sigrid Undsets gata 10. Vid 
årets stämma deltog 26 medlemmar som representerade 24 lägenheter. Ola Schneider förde 
oss igenom stämmans samtliga punkter trots en lite kylslagen kväll. Styrelsen vill passa på att 
tacka Ola Schneider för en väl genomförd årsstämma. Vi vill även tacka avgående ledamöter 
Birgitta Sundén, Lina Trulsson, Jonas Wester samt valberedningen för sitt arbete. 

Senaste nytt 

Från och med nu kan alla hushåll tvätta 8 ggr/mån. Våra nya tvättvagnar till tvättstugorna på 
Sigrid Undsets gata höll tyvärr inte så vi ser nu över andra alternativ på vagnar att köpa in. 

Alla nya pergolas är nu på plats och det ser fint ut. De har ändrat färg från vitt till grönt för att 
smälta in mer i omgivningarna och till våra 50-tals hus. Ny stenläggning kommer också att 
ske. 

Föreningen har grillar utställda vid uteplatserna för alla att använda. Vi kommer även ha extra 
bord och stolar till utlåning. Kontakta styrelsen för mer info.  

I våra förrådsgångar finns fortfarande mycket saker, trots att det inte ska stå saker i gångarna 
Svefab kommer därför att från och med den 14 juli gå in och rensa allt som inte finns inlåst i 
privata förråd och ställa dessa i närliggande förråd tillhörande föreningen. Vet man med sig att 
man har saker ståendes är det läge att ta bort det nu innan det flyttas och efter tre månader 
slängs.  
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Under semestertiden kan man förvänta sig att det kan ta längre tid att få svar från vår brf-mail. 
För fastighetsfrågor får man vända sig till Svefab och för frågor angående ekonomi och avier 
är det Nabo man får kontakta direkt.  

Svefab telefon: 020-544 022 (Felanmälan och jour) 
Mail: info@svefab.com 
Hemsida: www.svefab.com 

Nabo Telefon: 010-2880027 (Telefontid 09.00-11.30 Ha kund- eller personnummer till hands 
när du kontaktar kundtjänst.)  
Hemsida: www.nabo.se 

Ta hand om er och ha en fin sommar! 

Med Vänlig Hälsning 

Styrelsen Brf Smålänningen 3 
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