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Informationsbrev från styrelsen april 2019 
 

Hej! 

 

Nedan följer en uppdatering om vad styrelsen arbetar med just nu och vad 

som hänt sedan sist.  

 

Gå gärna in på föreningens hemsida för att hålla dig uppdaterad på vad 

som händer i föreningen.  

 

Information om föreningsstämman samt uppmaning om motioner 

Årsstämma i föreningen kommer hållas den 22 maj 2019. Mer information 

kommer i slutet av april i en formell kallelse.  

 

De medlemmar som har förslag till beslut på stämman uppmanas att lämna 

in en skriftlig motion senast den 16 april 2019. Se bifogad mall för 

motion, mallen finns även tillgänglig på hemsidan. Lämna era motioner 

i föreningens postlåda i A-huset eller skicka dem per e-post till 

styrelsen@brfgladjen.com.  

 

Påminnelse: Gemensam städdag den 28 april 2019 

Mer information om städdagen kommer i separat utskick men glöm inte 

att skriva upp dagen i era kalendrar. I samband med städdagen kommer 

föreningen beställa en container för grovsopor till garageuppfarten 

(där byggboden står idag).  

 

Efterbesiktning av fastigheten samt lägenheterna 

Besiktningsmannen kommer genomföra en efterbesiktning av fastigheten 

för att säkerställa att anmärkningarna från höstens 2-årsbeskiktning 

är åtgärdade. Preliminärt är besiktningen planerad till 17 och 20-21 

maj. Vi kommer återkomma med mer information när exakt datum har 

fastställts.  

 

 
 

Garaget 

Det finns ett fåtal garageplatser lediga. Hyresnivån är f n 1900 kr/mån. 

Hör av er till SBC (Telefon: 0771- 722 722 Mail: kundtjänst@sbc.se) om 

ni är intresserade.  

 

Garaget kommer att vårstädas under april månad. Exakt datum annonseras 

på hemsidan samt genom lappar i garaget.  
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Entreprenadarbeten på grannfastigheten 

Som ni sannolikt redan har noterat så är grannfastigheten föremål för 

entreprenadarbeten (vid B-ingången på baksidan). Fastighetsägaren ska 

(äntligen) snygga till parkeringsplatsen ovanför den lilla bergsknallen. 

När arbetet är slutfört kommer det sättas upp ett staket där som innebär 

att vi slipper oväntat besök från både fotgängare och bilar.  

 

Dessutom innebär detta att föreningen, när arbetena på grannfastigheten 

är avslutade, kommer kunna slutföra projektet med att sätta upp staket 

och grind vid A-ingången. Exakt placering av grinden är inte bestämt 

ännu men utseendet kommer vara detsamma som grinden vid F-ingången.  

 

Varning för utskick om elavtal 

Styrelsen har uppmärksammats på att nya medlemmar i föreningen fått 

erbjudanden i brevlådan om att teckna elabonnemang. Föreningen har ett 

centralt elavtal och varje medlems elförbrukning redovisas samt 

debiteras via månadsavierna. Medlemmar behöver alltså inte teckna egna 

elavtal.  

   

Rökning på innergård och balkong 

Styrelsen vädjar till boende att inte röka på innergården och balkong 

då det finns barn som leker där samt då det kommit klagomål på röklukt. 

 

Förråd 

Det finns fortfarande lediga extraförråd att hyra. Ni som är intresserade 

av att hyra förråd kan kontakta styrelsen på styrelsen@brfgladjen.com 

för mer information.  

 

Kommande styrelsemöten 

Styrelsen träffas vanligtvis under första veckan i varje månad och går 

igenom aktuella händelser. Hör av er till styrelsemejlen om ni har 

frågor, synpunkter eller idéer som ni tycker att styrelsen bör 

uppmärksamma på nästkommande möte.  

 

 

 

 

Styrelsen för Brf Glädjen Stockholm   

 


