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Garagemålning 
Under sommaren kommer vi att måla vårt 
garage och renovera trasigt trä. Den 5-6 juli 
kommer garaget att rengöras med 
högtryckstvätt. Då behöver garaget vara tomt 
med bilar under arbetstid, kl 8-17.  

Målningsarbetet påbörjas den 11 juli. Vi 
återkommer med information om vilka 
parkeringsplatser som måste vara bilfria och 
när. 

Varmvattenberedare 
Det är viktigt att alla har koll på att varm-
vattenberedarna fungerar som de ska. Bl a kan 
man öppna fronten och kolla så att inget 
vatten finns i lådan under. Hör av dig till 
styrelsen om något är fel, eller till vår 
fastighetsskötare Kåhre på 070 230 40 74.  
De har även fastighetsjour om läget är akut: 
08 657 77 22. 

Hängrännor och stuprör 
Det är bra att vi tillsammans håller koll på 
hängrännor och stuprör så att det inte är 
stopp pga löv och liknande. Kolla t ex vid 
regn att vattnet flödar som det ska. Hör av dig 
till styrelsen om du upptäcker stopp. 

30-årsjubileum 27 augusti 
Du har väl inte missat att vår förening fyller 
30 år och att vi ska fira det med en fest lördag 
27 augusti. Om du inte anmält dig är det hög 
tid, mejla: maria.rickardsson@home.se. Mer 
information kommer. 

Tack för vårstädningen 
Som vanligt gjorde vi strålande gemensamma 
insatser på städdagen. Tack för det! 

Tvättstugan 
Använd ”parkeringen” ovanför själva 
bokningstavlan för din bokningscylinder när 
du inte vet vilken tid du ska tvätta. På så sätt 
slipper vi att tider ser bokade ut men inte 
används. 

Stämmoprotokollet klart 
Nu finns protokollet från stämman att läsa, 
hänger i tvättstugan och finns på webbplatsen 
med bilagor 

Nya styrelsen efter stämman 
Så här ser nya styrelsen ut:  
Ordförande: Kristina Ohlson 
Vice ordförande: Per Pettersson 
Sekreterare: Ulrica Petersson 
Ordinarie ledamöter: Åsa Rex Nygård och 
Andreas Blumenthal 
HSB-ledamot: Bengt Persson 
Suppleanter: Jerzy Frej och Carl Moberg 

Ansvarsposter är fördelade enligt följande: 
Ekonomiansvariga: Kristina Ohlson och Per 
Pettersson 
Fastighetsansvariga: Per Pettersson och 
Andreas Blumenthal 
Kommunikationsansvarig: Åsa Rex Nygård, 
Markvårdsansvariga: Kristina Ohlson och  
Åsa Rex Nygård 
Arbetsgruppsansvarig: Ulrica Petersson 

Gasoltuber 
Gasoltuber får av brandriskskäl inte förvaras i 
förråd under hus osv. Om du placerar 
gasoltuber i gula garaget måste de märkas upp. 



 

 

	
	

Trädgårdsavfall bakom röda 
längan 
Vi behöver få bättre ordning bakom röda 
längan. Använd vår trädgårdskompost till 
smågrenar, gräs, blommor i stället för att fylla 
upp här. Bakom röda längan lägger vi större 
trädgårdsavfall. Se till att det inte ligger mot 
huset. Samla om möjligt i säckar så blir det 
lättare att tömma på städdagen. I komposten 
är det bra att dela det grova i mindre bitar och 
blanda med gräs, ogräsrens osv. 

Brandinspektion 
Gör en koll av brandvarnare innan semestern. 
Bra försäkring som man kan utföra själv. 

Trädfällning genomförd  
I början av maj fälldes några träd i vårt 
område. En dubbellönn blev inte fälld nu, det 
kommer att göras i samband med andra 
insatser längre fram.  

Ved efter trädfällning 
Det finns fortfarande sågade delar av fällda 
björkar för hugade spekulanter. Först till 
kvarn. 

Fiber – status  
Nu är fibern installerad i föreningens 
fastighetsnät och alla installationer i våra hus 
är klara, samt om allt stämmer så ska alla 
medlemmar vara aktiverade hos Telia. 
Kontakta Åsa Rex Nygård om du har frågor 
eller om något saknas. Slutbesiktning 
utvändigt görs i slutet av juni. 

Kommande styrelsemöten 
Kommande styrelsemöten är 17/8, 14/9, 
12/10, 16/11 samt 14/12, samt styrelsens 
arbetsdag den 1/10. 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  

 

 

Ha en riktigt skön sommar! 
/Styrelsen 

 


