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NYA STYRELSEN FÖR 2019/2020 

Den nya styrelsen för det kommande året har under veckan haft sitt första möte och roller och 
ansvarsområden har tilldelats enligt nedan. 

Ordinarie ledamöter: 
Ordförande: Katarina Marteleur, 2tr 
Vice ordförande: Sarantos Stasinakis, 5tr 
Kassör: Lars Åke Edenfeldt, 4tr 
Margareta Perman, 4tr 
Vera Perrin, 5tr 
 
Suppleanter: 
Thomas Häggqvist, 2tr 
Alicila Westberg, 3tr 
Karl-Erik Cedemo, 3tr 

Ansvarsområden: 
Hantering av klagomål/störningar, ansökan om andrahandsuthyrning: Margareta Perman 
Medlemsinformation, nyhetsbrev, hemsida: Alicila Westberg 
Mottagande av nya medlemmar: Sarantos Stasinakis 
Ansökan om ombyggnation: Katarina Marteleur 
Mäklarkontakt: Vera Perrin 
Fastighetsansvar: Thomas Häggkvist och Karl-Erik Cedemo 
 
 
FÖRDELNING AV KÄLLARFÖRRÅD & VINDEN 

Nu har alla medlemmar fått källarförråd tilldelade och vinden ska vara tömd före den 1/8 . 
Efter den 1/8 stängs vinden och allt som lämnats kvar efter detta datum kommer att slängas. 

Idag har vi mycket saker placerat i gångarna på vinden och p g a brandrisken så kommer allt 
som står i gångarna att slängas de närmaste veckorna, någon gång innan den 1/8. 

 

 

 



 

 

FIBER 

Fiberinstallationen är färdig och alla medlemmar har nu tillgång till bredband via fiber. Du 
behöver inget eget avtal utan vi har ett gemensamt som kostar 79 kr/mån och lagts på 
avgiften till föreningen. Com Hem fungerar fortfarande ifall man önskar deras utbud för TV, 
men glöm inte att säga upp ditt bredbandsavtal från Com Hem ifall du nu använder fiber 
istället. 

 

TVÄTTSTUGAN 

Endast de två små maskinerna i första rummet får användas utan att boka. Den inre 
tvättstugan måste bokas med pluggen i bokningstavlan även om den råkar vara ledig 
spontant.Tvättiderna/intervallerna för den bokningsbara tvättstugan måste respekteras, detta 
för att nästkommande tid skall kunna bokas under ett pågående pass. 

 

NY HYRESGÄST 

En Kaffe Por Favor har stängt och vi kommer att få en ny hyresgäst fr o m den 1a juni 2019. 
Det kommer att bli ett vietnamesiskt café som också kommer att erbjuda Take away på 
menyn. 
 
 
 

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen 

e-post: brfstoren15@gmail.com 

 

 

mailto:brfstoren15@gmail.com

