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Nyhetsbrevet fortsatt i digital form 
Som tidigare meddelat kommer här igen 
föreningens nyhetsbrev 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. 

 

Föreningens avtal kring parkvägen 
avslutas 
Den 1 april 2018 avslutas Brf Margretelunds 
avtal med Stockholms stad gällande parkvägen, 
grusvägen upp till Margretelund via 
Minnebergsvägen. Biltrafik längs parkvägen är 
inte tillåten sedan tidigare, men sannolikt 
kommer Stockholms stad framöver blockera 
vägen, så att biltrafik inte alls blir möjlig. All 
trafik in och ut ur området måste därmed ske via 
infarten vid parkeringsgaraget. 

Föreningen står i dagsläget och nuvarande avtal 
som ansvarig för vägen, vilket innebär ett stort 
ansvar. Vi är underhållsskyldiga och står som 
ansvariga om något händer längs vägen. 
Styrelsen har sedan långt tillbaka arbetat för att 
hitta en underhållslösning av parkvägen 
tillsammans med Sportfiskarna och Bromma 
stadsdelsförvaltning, men inte lyckats. Bromma 
stadsdelsförvaltning har också meddelat att 
föreningen med stor sannolikhet inte får ett 
förnyat tillstånd inför nästa avtalsperiod.  

Sammanfattningsvis innebär förändringen att 
trafiken till och från Sportfiskarna kommer att 
ske genom föreningens område, men att 
föreningens ansvar för parkvägen helt upphör. 

 

                                          

Avgiftshöjning garageplatser 
Från och med januari 2018 höjdes avgiften på 
våra p-platser med 100 kronor per plats. Då 
avgiftshöjningen inte kom med på första 
kvartalets fakturor, kommer höjningen att 
faktureras retroaktivt under andra kvartalet, med 
900 kr per månad. Därefter blir 
månadskostnaden 800 kronor per månad. 

 

Vårstädning! 
Den 22 april är det dags för vårstädning i 
föreningen. Vi ses bland krattor, containrar och 
grillad korv! 

 

Valberedningen rekryterar   
Vi medlemmar i Brf Margretelund behöver 
tillsammans arbeta för föreningen, på flera olika 
sätt. Valberedningen arbetar just nu 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@gmail.com 
Sanna Jansson jansson.sanna@gmail.com  

 

Välkommen till årsstämman! 
Den 26 april är det dags för föreningens 
stämma- notera datumet så ses vi där! Motioner 
till stämman ska vara inkomna senast 31 mars, 
men gärna tidigare och mottages helst per e-
post.  
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Motionerna ska vara skriftliga och innehålla att-
satser. Använd gärna mallen för motioner som 
finns i HSB-portalen. Logga in i portalen och 
sök på ”dags att motionera”. 

 

Kommande styrelsemöten  
Kommande styrelsemöten sker den 14/3 samt 
den 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.  

 

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. Kom ihåg att 
meddela styrelsen om dina kontaktuppgifter 
ändras. 

 

Sköna vinterhälsningar! 
från Styrelsen för Brf Margretelund! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:styrelsen@brfmargretelund.se

