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Nyhetsbrevet i ny form 
Från och med denna månad kommer 
föreningens nyhetsbrev att komma i digital 
form, av miljö- och kostnadsskäl. Kom ihåg att 
meddela styrelsen om du ändrar din e-
postadress, så att du nås av kommande brev. 

Om du ska renovera 
Om du vill renovera måste du kontakta styrelsen 
med en förfrågan. Du gör det genom att fylla i 
en blankett om begäran om tillstånd för ändring 
i lägenhet som finns att hämta på HSB-portalen. 
Du hittar länken till sidan via 
www.brfmargretelund.se. Sedan lämnar du din 
ifyllda ansökan till styrelsen t.ex. via mail till 
styrelsen@brfmargetelund.se. 

Hyreshöjning garageplatser 
Från och med januari 2018 höjs hyran på våra p-
platser med 100 kronor per plats. Detta beror på 
förväntade kostnadsökningar under kommande 
år.  

Återvinning och sopor i juletid  
Till jul slängs mycket presentpapper och snören. 
De hör hemma i vanliga hushållssoporna eller 
grovsoporna (om det är stora mängder). Släng 
alltså inte presentpapper i tidningsinsamlingen. 

Se till att alltid platta till kartonger innan de läggs 
i kartongkärlen så får allt plats till kommande 
hämtning. Större kartonger viks ihop och läggs i 
grovsoporna. Skrymmande saker ansvarar du 
själv för att ta till en återvinningsstation.   

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

Valberedningen rekryterar   
Vi medlemmar i Brf Margretelund behöver 
tillsammans arbeta för föreningen, på flera olika 
sätt. Efter årsskiftet påbörjar valberedningen sitt 
arbete med att föreslå personer till olika uppdrag 
och poster inom föreningen. Kontakta gärna 
valberedningen och berätta vad du är intresserad 
av och kan bidra med!  

Marie Källström mariekallstrom@hotmail.com 
Sanna Jansson jansson.sanna@gmail.com  

Kommande styrelsemöten och 
årsstämma 
Kommande styrelsemöten för 2018 sker den 
17/1, 14/2, 14/3 samt 11/4.  

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

Den 26 april är det dags för föreningens 
stämma- notera datumet så ses vi där 

Trädvård i början av 2018 
Företaget Trädmästarna kommer i början av 
2018 och avlägsnar döda grenar samt lyfter upp 
kronan på några tallar. Har du frågor, kontakta 
Stina Ohlson stina.ohlson@home.se 
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El- och brandsäkerhet 
Några tips så här i jultider: 

• Kasta ljusslingor som spruckit eller har 
trasiga lampor som inte går att byta. 

• Använda bara ljusslingor utomhus som 
är för utomhusbruk och i uttag med 
jordfelsbrytare. 

• Använd bara CE-märkta produkter. 
• Så se till att du har fräscha batterier i 

brandvarnare. Brandvarnare behöver 
även rengöras då och då för att fungera 
optimalt. 

• Ur brandsynpunkt är det även viktigt att 
rengöra köksfläkten regelbundet, 
eftersom fett i fläkten innebär en 
brandrisk.  

Grannsamverkan för att förebygga 
inbrott 
Berätta gärna för dina grannar om du ska resa 
bort över jul så kan de hålla ett öga på din 
bostad under tiden. På föreningens hemsida 
finns fler tips för att öka tryggheten och 
förebygga bostadsinbrott 
http://www.brfmargretelund.se/foreningen/gra
nnsamverkan-mot-brott  

 

Efter jul! 

Det finns möjlighet att slänga utdansade 

julgranar bakom Röda Längan. Se till att placera 

din gran ovanför det nybyggda staketet, så vi 

håller fasaden till Röda Längan torr och fri från 

växter. Såga av grenarna på granen, så tar den 

mindre plats.  

God Jul och Gott Nytt År! 
Önskar Styrelsen för Brf Margretelund! 
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