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Vårstädning 24 april 
Boka in den 24 april för vårstädning. Vi ses 
vid Röda längan kl 10.00 som vanligt.  

Stämma 21 april 
Årsstämman kommer att gå av stapeln den 21 
april i Båtviken kl 19.00.   
Motioner ska skickas senast 31 mars till 
styrelsen@brfmargretelund.se. 

Fiber – status  
Som vi tidigare meddelat väntar vi på vårväder 
innan det fysiska arbetet med att dra in fiber 
kan börja. Så vitt vi vet nu blir installationen 
klar i slutet av maj istället för slutet av mars, 
och med grävning planerad i april.  

Viss grävning skedde i februari för installatio-
nen från stadsnätet utanför området till an-
slutningspunkten hos oss.  

Vi har förlängt vårt avtal med ComHem, som 
har vårt nuvarande gruppavtal, till den 30 juni. 
De kommer att skicka uppsägningsbrev till 
alla boende som har individuella avtal där. Det 
gäller t ex om man har telefoni och mejl hos 
ComHem, som då behöver flyttas.   

Kontakta Åsa Rex Nygård om du har frågor 
om detta. 

Sotning 17 mars 
Den 17 mars ska alla eldstäder sotas. Brev om 
detta har delats ut separat till berörda. 

Trädfällning 
Under våren kommer vi att gallra ut träd på 
olika platser i området och vissa trädkronor 
eller delar av träddungar. Insatserna är enligt 
markvårdsplanen och rör träd som t ex växer 

in i varandra eller står för tätt. Företaget 
Trädmästarna gör jobbet den 6 maj.  

Ved efter trädfällning 
Efter att vi fält träd den 6 maj kommer en del 
ved att finnas till hugade spekulanter. Veden 
läggs i sågade men inte huggna delar vid Röda 
längan. Först till kvar gäller, men max mot-
svarande 2 svarta sopsäckar per hushåll. De 
som vill ha ved måste hämta senast 31 maj.  

Belysningsstolpar 
Vi är medvetna om att visa belysningsstolpar 
inte fungerar. Åtgärd är på gång.  

Korttidsuthyrning 
I Brf Margretelund finns det möjlighet att 
tillfälligt hyra ut sin lägenhet, alternativt byta 
bostad med andra. 

Uthyrningen gäller tillfällig, begränsad 
andrahandsuthyrning, inte uthyrning i 
hotelliknande verksamhet i syfte att tjäna 
pengar. Den ska godkännas av styrelsen.  

Tillstånd ges för ett år i taget och kan 
maximalt gälla fyra veckors uthyrning per år. 
Ansökan till styrelsen ska vara skriftlig. Ett 
formulär kommer inom kort att finnas på 
webbplatsen.    

Hela beskrivningen av regler, ansvar och tips 
för uthyrning kommer att finnas på vår 
webbplats.  

Kommande styrelsemöten 
Kommande styrelsemöten är 16 mars och 6 
april. Hör av dig om du har frågor eller 
ärenden som du vill att vi tar upp; skriftligen, 
så är det lättare att hantera ärendet. Mejla till 
styrelsen@brfmargretelund.se  


