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Nyheter från föreningsstämman 
Den 26 april hölls Brf Margretelunds 
föreningsstämma för 2018. Protokollet från 
stämman finns nu publicerat på föreningens 
webbplats. Här finns inom kort också de bilder 
kring föreningens ekonomi som visades på 
mötet Länk till årsredovisning 

Nya styrelsen för BRF 
Margretelund 
Vid stämman valdes föreningens nya styrelse:        

Ordförande                                                    
Susanne Engström 
susann.engstrom@gmail.com  

Ordinarie ledamöter                                                        
Per Pettersson 
per.petterssonpepe@outlook.com                     
Ulrica Petersson 
ulrica_ch_petersson@outlook.com                 
Therese Holmkvist 
teppanholm@rocketmail.com                       
Camilla Blumenthal 
camilla.blumenthal@gmail.com  

Suppleanter                                                        
Carmen Guidetti             
carmen.guidetti@hotmail.com                                 
Carl Moberg                              
camoberg@cisco.com  

HSB-ledamot                                                        
Bengt Persson                          
benganpersson@gmail.com  

Gula garaget  
I Gula garaget finns många trädgårdsredskap 
mm. att låna. Kom ihåg att sätta tillbaka verktyg    

                                                                       
och redskap efter att du använt dem, så att de 
inte blir stående vid din bostad. 

Arbetsgruppspersoner sökes! 
Föreningens arbetsgrupper behöver några nya 
rekryter. Just nu saknas personer i följande 
arbetsgrupper: trivselgruppen, gula garaget och 
grannsamverkan. Kontakta Carmen 
carmen.guidetti@hotmail.com som kan berätta 
mer!  

Härlig vårstädning!                          
Tack till alla föreningens medlemmar som deltog 

vid vårstädningen den 22 april och bidrog till att 

göra så fint i vårt område! 

GDPR och Brf Margretelund 
EU:s nya dataskyddsförordning (även kallad 
GDPR) kommer att gälla som lag i Sverige från 
och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den 
svenska personuppgiftslagen (PUL). Styrelsen 
arbetar nu med att GDPR-anpassa föreningens 
verksamhet. Har du frågor kring den nya lagen 
och anpassningarna? Hör av dig till Therese 
teppanholm@rocketmail.com                        

Våra förråd 
Styrelsen beklagar de bekymmer som uppstått i 
och kring installationen av ny belysning i våra 
förråd. Just nu felsöks några av de installerade 
armaturerna. Vi återkommer med mer 
information så snart som möjligt! 

Ta en titt utanför ditt förråd. Alla lösa föremål 
som förvaras utanför måste märkas upp med 
namn. Föremålen kommer på sikt att kastas om 
de förblir stående omärkta. 
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Status garaget 
Styrelserna har påbörjat förberedelserna inför 
den renovering av garaget som kommer att 
behöva göras. Förhoppningen är att de 
upphandlingar som krävs är klara runt årsskiftet 
och att arbetet påbörjas våren 2019. Garaget 
kommer att behöva vara avstängt under perioder 
då arbetet pågår. Styrelsen återkommer med mer 
information så snart som möjligt.  

Fläktar                                                 
För en tid sedan genomfördes i föreningen en så 
kallad OVK- obligatorisk ventilationskontroll, 
då ventilationskanaler rengjordes och 
inställningar kontrollerades. Det visade sig i 
protokollet från inspektionen att det i flera 
bostäder finns fläktar som inte är godkända, för 
att de inte fungerar ihop med våra 
ventilationssystem. Dessa fläktar kommer att 
behöva bytas ut av bostadsrättsinnehavaren. 
Styrelsen återkommer med information direkt 
till de bostäder som är berörda. 

Kom ihåg regler för ändring i 
lägenhet!                                         
För att du ska få lov att göra väsentliga 

ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- 

och bygglagen göra bygganmälan hos 

kommunen minst tre veckor före byggstart. 

Bostadsrättsföreningens styrelse måste också 

godkänna ändringarna. Ansök till styrelsen om 

att göra ändring i lägenhet genom att använda en 

särskild blankett från HSB. Var också beredd att 

komma med en relationsritning på den 

planerade ändringen för att styrelsen ska kunna 

fatta beslut. Länk till ansökningsblankett 
 

Några rader från föreningens nya 
återvinningsansvarige! 
Hej! 

Mitt namn är Andreas Lundstam och jag är ny 
återvinningsansvarig i föreningen.  

Vi i föreningen är duktiga på att sortera idag 
men vi kan bli bättre. Vi sorterar såklart för 
miljöns skull och kan vi göra detta ännu bättre 
innebär det även att vi minskar det brännbara 
avfallet och således kan vi även minska 
kostnaden för oss - WIN WIN!  

Det är framförallt mycket återvinningsmaterial i 
grovsoporna så önskar att ni tänker till en gång 
till innan ni slänger något där. Kom även ihåg att 
papperskassar ska läggas i pappersförpackningar 
och INTE i tidningar. Stora wellpappkartonger 
får inte slängas i grovsoporna framöver. Dessa 
får ni personligen ta med till 
återvinningsstationerna på Margretelundsvägen 
eller återvinningscentralen i Bromma.  

Följande räknas som grovsopor: avfall som inte 
ryms i soppåsen eller som av andra skäl inte ska 
läggas där – till exempel, porslin, kastruller, 
fönsterglas, kläder/skor (om inte återbruk) och 
trasiga leksaker (utan batteri eller sladd). 

Jag kommer att se över antal kärl och 
tömningsintervaller framöver för att se om vi 
kan utveckla och göra det ännu enklare för oss 
att återvinna. Har ni några frågor eller 
funderingar är ni välkomna att ta kontakt med 
mig. 

Hälsningar, Andreas 
andreas.lundstam@outlook.com  

https://www.hsb.se/globalassets/regionalt-innehall/hsb-stockholm/media/dokument/bostadsrattshavare/regler-for-andring-i-lagenhet-ifyllningsbar.pdf
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Kommande styrelsemöten  
Kommande styrelsemöten sker den 13/6, 15/8, 
13/9 samt den 10/10. 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.  

Sköna sommarhälsningar! 
från Styrelsen för Brf Margretelund! 
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