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Nu är årsstämman avklarad 
I Kunskapsskolans väl uppvärmda samlingslokal 
träffades 27 st. boende för att delta i Årstämman 
2018. Efter presentation av styrelsen öppnade 
Thomas Sessler stämman. Till stämmoord-
förande valdes Marie Säll som ledde 
förhandlingarna med säker hand. Olof Petersson 
(nr 8), Maria Larsson (nr 12) och Nina Halme 
(nr 18) är nyvalda i styrelsen. De utannonserade 
stadgeändringarna gick igenom och för att 
fastställa dessa kommer ett extramöte att hållas i 
gemensamhetslokalen den 11 juni. 
 
Den nya styrelsen ser ut så här: 
Ordförande: Thomas Sessler (nr 18) 
Sekreterare: Gill Fjellström (nr 10) 
Ekonomi: Olof Petersson (nr 8) 
Ekonomi: Lisbeth Simmefalk (nr 18) 
Byggfrågor: Hasse Nordin (nr 16) 
 
Suppleant: Inger Brolin (nr 12) 
Suppleant: Nina Halme (nr 18) 
Suppleant: Maria Larsson (nr 10) 
 
Telefonnumret till alla styrelsemedlemmar hittar 
du i anslagstavlan vid porten. 
 
Notera redan nu! 
Måndagen den 11 juni kl 18.30 kommer vi att ha 
ett extramöte i gemensamhetslokalen (nr 18) för 
att fastställa våra stadgeändringar.  
 
Vi bjuder på kaffe och du kan träffa styrelsen på 
frågestunden efter mötet.  
Välkommen! 
 
Rengör på rätt sätt! 
När ventilerna i kök och badrum blir smutsiga är 
det viktigt att rengöra dem rätt. Använd aldrig 
blöt trasa utan dammsug med borsten. 
Använder du vatten, "cementeras" dammet runt 
ventilen och blir svårt att få bort. 
 
Ledig p-plats 
Några carportsplatser finns lediga just nu. 
Kontakta Europarks uthyrningsavdelning på  
08-556 306 70 om du är intresserad. 
 

Vi månar om dina personuppgifter 
En bostadsrättsförening hanterar ett flertal 
personuppgifter och syftet med den här policyn 
är att tydliggöra hur vi i Brf. Solängen behandlar 
dina personuppgifter för att du ska känna dig 
trygg med att föreningen värnar om din 
integritet. Läs mer om policyn på vår hemsida. 
 
Märk upp din cykel! 
Snart är det dags att rensa ur och städa förening-
ens cykelförråd samt cykelställ. Innan dess 
måste alla cykelägare märka sin cykel med sitt 
namn och lägenhetsnummer. Klisterlapp eller 
annat sätt duger bra. Märk med samma nummer 
som du använder i tvättstugan. Tidigare har 
cyklar ofta kommit att lämnas kvar i 
cykelförråden och cykelställen trots att de är 
trasiga och obrukbara och ibland har även fina, 
nästan nya cyklar övergivits av sin ägare. Därför 
är det viktigt att du som vill ha din cykel kvar 
märker upp den så snart det är möjligt – dock 
senast den 10 juni. Omärkta cyklar kommer 
sedan att tas bort. 
 
Gården får ett lyft 
Under sommaren kommer vi att ersätta 
sandlådan med en fast grill. En ny sandlåda med 
lock placeras nära lekstugan. Det är viktigt att 
fälla ner locket efter lek för att förhindra att 
katter hoppar in.  
Gamla buskar kommer att grävas upp och 
ersättas med nya till hösten. 
 
Vi slutar med kontanthantering 
Under våren har kontanthanteringen i samband 
med uthyrningen av övernattningsrummet eller 
gemensamhetslokalen upphört. Avgiften du 
skulle ha betalt kontant, kommer att debiteras 
dig av Hem och Fastigheter i samband med 
nästa månadsavgift. 
 
 
Trevlig sommar önskar Styrelsen! 
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