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Styrelsens sak är vår, du behövs! 
Som John F. Kennedy en gång sa: ”Fråga dig inte vad styrelsen kan göra för dig, utan fråga 

vad du kan göra för styrelsen”.  

Vi söker dig som vill engagera sig i att vår förening fortsätter att leva vidare. Vi vet att det 

finns användbara kunskaper hos våra medlemmar som kan komma till nytta för alla i vår 

förening. Har du ekonomiska kunskaper ser vi väldigt gärna att du anmäler intresse, vi 

välkomnar dock alla som är engagerade att söka. Du behövs! 

Vad innebär det att engagera sig i styrelsen? Uppdraget är att företräda medlemmars frågor 

och arbeta för föreningens bästa. Du kan också engagera dig i något extra som du brinner 

för i vår förening. Styrelsen ses en gång per månad och fattar beslut i frågor som rör smått 

som stort.  

Hur lämnar jag intresse? Du hör av dig direkt till våra valberedare ulf.peterson@ownit.nu, 

barbara.sabom@gmail.com eller davidvonmartens@gmail.com. Valberedningen kallar 

sedan till ett kort möte med dig där de vill veta lite om din bakgrund och vilka kunskaper du 

har. Du får också möjlighet att ställa frågor om vad styrelsens arbete innebär. Godkänner 

valberedningen dig som kandidat nomineras du som ledamöter vid föreningens årsstämma 

år 2022.  

Ny kod till soprum och entréer 
Från 6/12 kommer ny kod gälla för soprummen respektive entréer till våra bostadshus. Ny 

kod till entréerna meddelas omkring en vecka innan 6/12. Viktigt är att inte lämna ut koderna 

till obehöriga. 

Årsstämma 

Årsstämman är planerad att ske digitalt under april månad år 2022. Var med för att lära 

känna din förening och för att få veta hur det går för oss. Inbjudan, datum och tid meddelas 

när det närmar sig.   

Trapphusrenovering 

På grund av upphandling av olika moment är trapphusrenovering försenad och kommer 

påbörjas under nästa år. Referensgruppen som arbetar hårt för att ta fram olika idéer för 

renoveringen har nyligen tagit fram förslag för passersystem som snart ska upphandlas.  

 

VÄND 
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Elpriser 

Styrelsen ser att elpriser går upp i Sverige. Avgiften för våra elpriser behöver följa  
marknaden, varför justering kommer ske. 

Juletider 
Snart är julen äntligen här. Passa på att njuta, men glöm inte att släcka era levande ljus. 

Viktigt är också att ha fungerande brandvarnare och brandsläckare hemma. Likt förra året 

kommer det finnas container att slänga julgranar och presentpapper i. Information om när 

container ställs ut kommer aviseras under december månad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänt: Vid frågor kring nycklar, se föreningens hemsida https://brfbygatan.bostadsratterna.se  - övrig information. Frågor om 

felanmälan hänvisas till MH Drift, kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida. Frågor som rör avgift/hyror hänvisas direkt till 

HSB. 


