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Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA 

Vi hoppas att ni kommer trivas i vår förening! 

Aktuell information hittar ni löpande i Bybladet och på hemsidan brfsh2.se 

  

Innehåll 

Ordförande har ordet 

Årsstämman 

Vårens städdag 

Renovering av lekpark 

Fönsterrenovering 

Garagerenovering 

Byggplaner? 

Laddning av elbilar 

  



 

Ordförande har ordet 
 

Äntligen, äntligen vår! 

Adjö till tjocka vinterjackor, adjö till mössor och vantar, adjö till hala gator och kalla vindar. 

Visst kan vintern vara fin men i min värld får våren störst plats och den är så efterlängtad. 

Det kommer att hända en hel del i vårt område nu på våren. Jag ska inte här ta upp allt     

men de största projekten som snart kommer igång är: 

• Renovering och målning av fönster, gröna området 

• Renovering av lekparken 

• Renovering av garagelängor 

Lite stökigt kommer det naturligtvis att bli i området men jag hoppas på allas förståelse.     

Mer om vad och när som kommer att göras kan du läsa om längre fram i Bybladet. 

Snart är det också dags för årsstämman den 7 april och valberedningen ”jobbar för fullt” för 

att kunna presentera förslag på kommande styrelse. Det och annat beslutar vi om 

tillsammans på stämman. Inom kort kommer även årsredovisningen att läggas i din 

brevlåda. Där kan du bland annat ta del av 2018 års resultat samt budgetförslag för 2019. 

Välkommen också till städdagen lördagen den 4 maj kl. 10.00, då vi hjälps åt att fräscha upp 

i vårt område.  

Hoppas vi ses på årsstämman. 

 

Hälsningar 

Göran Gyllstedt 

 

  



 

Årsstämman 
Välkommen till årsstämman 2019 söndagen den 7 april kl. 13.00 i Båtmansskolans matsal. 

Från kl. 12.30 serveras smörgåsar med kaffe/te. Vi hoppas att stämman blir välbesökt. 

Stämman är det tillfälle då den enskilda medlemmen har möjlighet att påverka sitt boende, 

så det är viktigt att delta. 

 

Vårens städdag 
Lördagen den 4:e maj kl. 10.00 träffas vi som vanligt i stora lekparken för att då tillsammans 

städa, plocka skräp och göra vårfint i vårt område. Vid 13-tiden hålls avslutning vid Gröna 

lokalen för dem som hjälpt till under dagen. Det bjuds på förtäring och man kan även vinna 

fina priser. Fredag-söndag 3-5 maj kommer container att finnas på plats för trädgårdsavfall. 

Lapp att anmäla sig som containervakt kommer i brevlådan men du kan redan nu anmäla dig 

till detta. Kontakta i så fall Michéle tel. 073 673 20 64. 

 

Renovering av lekpark 
I höstas gjordes en besiktning av vår lekpark och 

fick en del påpekanden och tips på saker som 

bör åtgärdas. Vi har under hösten tagit in lite 

offerter och nu har vi skrivit avtal med 2:a 

hjälpen som ska komma och fixa lekparken i 

början av april. Arbetet kommer att pågå i ca 1 

månad. Under den tiden arbetet pågår så 

kommer hela eller delar av lekparken att vara 

avstängd. Nu håller vi tummarna för gott väder 

så detta kan gå enligt tidplan!  

 

Fönsterrenovering 
Under sommaren med start i början av maj kommer vi påbörja renovering av våra fönster. 

Under 2019 beräknas gröna området att klaras av. Närmare information kommer att delas 

ut i berördas brevlådor.  

Ansvarig för projektet är Michéle Dahlström. 

  



 

 

Garagerenovering 
I år kommer fem garagelängor som hör till röda området att 

renoveras. Arbetet påbörjas under april och beräknas att vara 

klart under juli månad. 

I dagsläget är det inte klart hur den tillfälliga parkeringen längs 

med bussgatan kommer att se ut I detalj – vi väntar på 

information från kommunen. Berörda kommer att få 

information kring detaljer så fort detaljerna är klara. 

 

Byggplaner? 
Planerar du att bygga om inomhus eller bygga något på tomten? Då är 

det viktigt att du tar del av föreningens nya regler kring byggprojekt 

ändringar och underhåll i och kring din lägenhet. En ny skrift landade i 

din brevlåda nyligen och finns även tillgänglig på vår hemsida. Kontakta 

styrelsen om du mot förmodan saknar ett exemplar. 

 

Laddning av elbilar  
Andelen elbilar i landet ökar och medlemmar har aviserat intresse att 

kunna ladda elbil på parkering eller i garage. Styrelsen har börjat 

undersöka och planera för hur vi kan introducera detta stegvis. Ambitionen är att lägga mer 

krut på att åtminstone utreda detta under 2019. Välkommen med tips och synpunkter om 

du har något som du vill belysa i denna fråga redan nu. 

 

 

Trevlig vår önskar styrelsen!  


