
 

 

Brf Margretelund www.brfmargretelund.se 

NYHETSBREV  
oktober 2017  

Höststädning den 22 oktober! 
Välkommen till höstens städdag, söndag den 22 
oktober. Vi samlas vid röda längan kl. 10.00. 
Under dagen bjuds vi traditionsenligt på grillad 
korv med tillbehör! 

Vinterförberedelser  i förråden 
Vi närmar oss perioden då många ställer in 
trädgårdsmöbler i förråden. Passa på att sopa 
golven rena innan stora kollin, som möbler och 
annat, lyfts in. Gastuber ska märkas upp med 
namn och placeras i gula garaget.  

Nya medlemmar välkomnas! 
Vi hälsar Maria Lindberg och Björn Forsgren 
med familj välkomna till föreningen! De har 
flyttat in i nummer 42. Varmt välkomna! 

Efterlysning- ansvariga för 
grannsamverkan och markvård! 
I vår förening finns ett antal arbetsgrupper, som 
ansvarar för olika delar av föreningens 
verksamhet. Just nu sökes en ansvarig för 
grannsamverkan samt en markvårdsansvarig. 
Om du är intresserad, hör av dig till Ulrica 
Petersson, arbetsgruppsansvarig i styrelsen. 

Avgiftshöjning övervägs 
Styrelsen kommer under hösten att överväga att 
höja månadsavgifterna. Detta beror på 
förväntade kostnadsökningar under kommande 
år. Fiberinstallationen är en anledning, där 
kostnader för tv och bredband har flyttats från 
enskilda medlemmar till föreningen. Garagets 
betongkonstruktion kommer också att behöva 
repareras. Information om kommande beslut 
meddelas längre fram via nyhetsbrev. 

Nyheter på föreningens hemsida 
www.brfmargretelund.se uppdateras 
kontinuerligt. Nu finns föreningens nya stadgar 
samt protokoll från årsmöten upplagda.  

Rulla långsamt! 
Du som tar bilen genom föreningens område, 
för i- och urlastning, ta det lugnt! Många barn 
leker i området och sikten är mycket begränsad  
längs våra små vägar. Håll en mycket låg 
hastighet, så ingen skadas. Tänk också på att 
stänga grindarna efter dig. Inom kort kommer 
nya skyltar på grindarna att påminna om detta.   

Återvinning och sopor 
Vi behöver tillsammans se till att hålla nere 
sopkostnaderna i föreningen. Kom ihåg att 
platta till och vika ihop kartonger och emballage. 
Släng inte renoveringsavfall i grovsoporna- dessa 
ansvarar du själv för att ta till en 
återvinningsstation.   

Alla medlemmars kontaktuppgifter 
Behöver du nå en granne? Till detta nyhetsbrev 
bifogas en adresslista, med e-postadresser till alla 
föreningens medlemmar. På listan hittar du 
också kontaktuppgifter till föreningens HSB-
representant. 

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen utses på stämman varje år. Nuvarande 
styrelse består av följande personer: 

 Ordförande och 
ekonomiansvarig: Kristina Ohlson, nr 
10, stina.ohlson@home.se 

http://www.brfmargretelund.se/
mailto:stina.ohlson@home.se


 

 

 

 

 Vice ordförande, fastighetsansvarig och 
ekonomiansvarig: Per Pettersson, nr 68, 
per.petterssonpepe@outlook.com 

 Sekreterare och arbetsgruppsansvarig: 
Ulrica Petersson, nr 18, 
ulrica_c_petersson@hotmail.com 

 Ledamot och fastighetsansvarig: Andreas 
Blumenthal, nr 
42, familjen.blumenthal@gmail.com 

 HSB-representant: Bengt Persson, 
benganpersson@gmail.com 

 Suppleant: Therese Holmkvist, nr 34, 
teppanholm@rocketmail.com 

 Suppleant: Carl Moberg, nr 56, 
callemoberg@gmail.com 

Kommande styrelsemöten 
Kommande styrelsemöten för 2017 sker den 11 
oktober, den 8 november samt den 6 december. 
Den 25 november har styrelsen en arbetsdag.  

Hör av dig om du har frågor eller ärenden som 
du vill att vi tar upp. Helst skriftligen, via  
styrelsen@brfmargretelund.se så är det lättare 
för styrelsen att hantera ärendet.  

 

Många hälsningar från styrelsen i Brf 
Margretelund! 
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