
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nr 7 December 2012 
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Redaktionen 

Vi i Brf Husby sammanställs av Matz 

Eklund. Bidrag till eller synpunkter på 

informationsbladet mottages med 

tacksamhet. matz.eklund@ttf.se 

eller    08-562 559 00   

 

Ordförande har ordet 

Då har vi haft årsstämma igen 

och det var bara 7% av 

lägenheterna representerade, 

således 93% valde att inte gå.  

Man kan tolka det som att alla 

är nöjda med hur vi sköter 

föreningen eller att man inte 

bryr sig. Jag hoppas och tror att 

man är nöjda. Direkt efter stämman hade nya 

styrelen ett konstituerande möte där våra olika 

funktioner - ansvarsområden fördelades. Detta 

framgår senare i nyhetsbrevet.  

Må så gott! 

 

Sonja Höglund 
Ordförande 

 

Ej reklamskyltar 

Vill du inte ha reklam i din brevlåda? Det ser så illa 

ut med handskrivna skyltar på dörrarna därför har 

vi tagit fram en graverad skylt som du kan sätta på 

din dörr, du hämtar den gratis på expeditionen 

Stavanger gatan 18. (öppet varje onsdag klockan 

16.00-18.00 

 

 

Årsstämman 

Den ordinarie årsstämman besöktes av 39 

röstberättigade medlemmar. Stämman leddes av 

Matz Eklund och Lena Karlsson svarade för 

protokollet. 

Stämman valde enligt valberedningens förslag 

följande styrelseledamöter: 

 

Ordinarie ledamöter 

Sonja Höglund  Omval   2 år 

Rune Pettersson Omval   2 år 

Ros-Marie Malmkvist Omval  2 år 

Taylan Inal  Kvarstår 1 år 

Bo Sundin  Kvarstår 1 år 

Lena Karlsson  Kvarstår 1 år 

 

suppleanter 

Moallaim Hossain Mir Omval 1 år 

Basit Choudhury Omval 1 år 

Solveigh Onsaker                Nyval 1 år 

 

Revisorer, förtroendevalda 

Barbro Eriksson, ordinarie Nyval 1 år 

Lena Slavashevskay, suppl. Nyval 1 år 

 

Extern revisor 
 

Borevision AB Omval  1 år 

 

Stämman beslöt att till ny valberedning utse  

 

Anna Lundin 

Fredrik Roxelius 

Ingalill Nordin  (sammankallande) 

 

Stämman tillstyrkte styrelsens förslag till 

resultatdisposition. Till reserv för framtida 

fastighetsunderhåll avsätts 1 081 367 kr, från 

reserv för framtida fastighetsunderhåll 

ianspråktages 4 454 250 kr och i ny räkning 

överföres – 3 765 016 kr.  

 
Arvoden förtroendevalda: 

5,00 prisbasbelopp till  Styrelsen   

0,22 prisbasbelopp till  Fritidskommittén 

0,29 prisbasbelopp till Revisorerna  

0,12 prisbasbelopp till Valberedningen 

 

 

 

 



Styrelsens konstituering 

Ordförande Sonja Höglund 

Vice ordförande Rune Pettersson 

Sekreterare Lena Karlsson 

Ekonomiansvariga Sonja Höglund 

  Bo Sundin 

Ansvarsområden: 

 

Rune: Bredband och Bastu 

Ros-Marie: Vikingen och städningen 

Bosse: Hemsidan 

Taylan: Brandskydd och bredband 

Mollan: Gästparkering 

 

Pubkvällar i Vikingen 2013 

Du vet väl att fritidskommittén anordnar trevliga 

pubkvällar i Vikingen? Nedan är pubkvällarna för 

2013. Är du intresserad av att vara gästkock, ta 

kontakt med någon i Framtidskommittén.  

25 Januari  

22 februari  

29 mars  

26 april  

31 maj  

30 augusti  

27 september  

25 oktober  
29 november  

Mat för 20 personer max. 400 kr Varmt välkomna 

nya och gamla medlemmar till denna trevliga 
sammankomst. 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna! 

 

 

S 34 Feben Alemseged 

S 8   Fatemeh Sholani 

S 14 Oalv Kvitastein 

L 27 Lana Dalshad 

 

Varmt välkomna alla nya medlemmar. Vi hoppas 

att ni skall trivas hos oss 

Snön är på väg? 

 
För att undvika skador 

efter nedfallande snö och 

is är det upp till oss alla 

att ta bort tillhörigheter 

på balkongerna som kan skadas. Föreningen 

ersätter inte skador på lösöre. Under vintern när 

det röjs snö går det inte att röja mellan 

parkerade bilar och det är inte möjligt att avisera 

innan, då snön faller när den faller.  Underlätta 

för snöröjarna genom att ta in din cykel och om 

du har tillhörigheter intill parkvägarna 
 

Godkända andrahandsuthyrningar 

261 Naser Aqbal till 2013-01-15 
148 Saba Gebreyohannes till 2013-03-01 
251 Jonas Haggren till 2013-01-31 
049 Fredrik Milani  till 2013-03-15 
486 Maria Rosa Vergara till 2013-02-10 
354 Josef Debuysscher till 2013-04-15 
 

Ingen annan godkänd andrahandsuthyrning finns. 

 

Nytt bokningssystem för tvättstugorna 

Som vi informerade om i nyhetsbrev nr 6 så har 

vi bestluat att införa ett elektroniskt 

bokningssystem för tvättstugorna. I varje 

grovtvättstuga har det monterats en 

bokningstavla. Med den röda nyckeltaggen som 

alla redan har, kan man på tavlan boka ett 

tvättpass i någon av tvättstugorna på gården.  

 

Vi planerar för att starta upp det nya 

bokningssystemet från och med den 15 januari 

2013. Det innebär att man inte kan boka en ny 

tvättid på bokningstavlan efter den 14 januari. 

 
 

Styrelsen och förvaltningen 
önskar alla en riktigt god jul! 
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