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Den nya styrelsen för Brf Bergshamra ber att få tacka för förtroendet.
Även det kommande verksamhetsåret blir med all säkerhet ett år där vi
ställs inför stora utmaningar men vi lovar att ta oss an dessa med ett glatt
och positivt humör och göra vårt bästa för att vi alla ska trivas. Här nedan
lite information från senaste styrelsemötet
NYA STYRELSEN
Visserligen var årsmötet välbesökt men alla var inte där, varför vi presenterar
den nya styrelsen här:
Ordf.
Per-Otto Walter
Vice.ordf.
Mikael Gabrielsson
Sekr.
Ulrika Olsson
Övriga ord. ledamöter: Per Johannesson, Dennis Kjellin, Pernilla Aittamaa och
Hans Jansson, HSB-representant.
Suppleanter
Lisa Karbelius, Samuel Malmvärn och Britt Warnehed,
HSB-representant
Christofer Wilson och Lisa Thorsén lämnar på egen begäran styrelsen och vi
tackar dem för det arbete de lagt ned, samtidigt som vi hälsar de nya
styrelsemedlemmarna välkomna.
Styrelsen har också bildat ett antal arbetsgrupper:
Teknikgruppen:
Ekonomigruppen:
Tomrättsgruppen:
Yttre miljö:
Informationsgruppen:

Per-Otto Walter, Samuel Malmvärn och Hans Jansson
Per Johannesson och Samuel Malmvärn
Dennis Kjellin och Per Johannesson
Ulrika Olsson och Lisa Karbelius
Mikael Gabrielsson och Dennis Kjellin

NY FÖRVALTARE
Dimitrios Stasais kommer att flytta till ett annat jobb i Växjö den 15 juni. Han
efterträds av Robin Jansson. För övrigt blir det inga ändringar.

hsb.bergshamra@bredband.net
kundtjanst@sbc.se

GRILLAR
Föreningen har köpt in ett antal nya grillar samt picknickbord som nu kommer
att placeras ut på olika ställen så att alla ska ha en möjlighet till en egen
grillafton.
TOMRÄTTERNA
Solna Stad har meddelat att ett brev håller på att skrivas och kommer att vara oss
tillhanda inom kort. Om innehållet sägs däremot ingenting.
BESTÄMMELSER
Det är fortfarande förbjudet att:
• Ha husvagnar, släpvagnar, båtar eller andra saker stående på parkeringen.
Parkeringsplatserna är till för bilar och ingenting annat. Ni som vet med er
att ni har någonting annat stående på parkeringsplatsen ombeds därför att
snarast flytta dessa.
• Att ha barnvagnar eller andra saker stående i port- eller trappuppgången.
Detta på grund av brandrisken.
• Hyra ut i andra hand utan godkännande av styrelsen.
• Grilla på balkongerna.
INFORMATIONEN
På Årsmötet bestämde vi att de som absolut vill ha all information i brevlådan
och inte via uppsatta blad på portdörren eller webben skulle få det om ni
anmälde ert intresse. För styrelsens del underlättar det naturligtvis om så många
som möjligt nöjer sig med portinformation och webben men skulle ni av olika
anledningar vilja ha informationen i brevlådan ordnar vi det. Självklart kommer
all information kring viktiga frågor som tomträtt, relining, takrenovering etc att
lämnas till samtliga.
SOMMARFEST
Den 16 juni blir det fest hos Brf Bergshamra. Vi hoppas att vädret låter oss
vara ute. Vi kommer att ha partytält och dukar upp mat och dryck. Vi
hoppas att så många som möjligt sluter upp. Anmäl er på bifogad blankett,
som ni lägger i brevlådan vid expeditionen eller skriv upp er på den
anmälningsblankett som finns uppsatt på porten Det är viktigt att ni
anmäler er senast den 11 juni så vi vet hur mycket mat och dryck vi måste
beställa. Välkomna!
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BERGSHAMRA
Förvaltare
Robin Jansson
Felanmälan
SBC Kundtjänst

Expedition
Mårdstigen 1
Tel 0771-722 722
Kontakt
Tel 0771-722 722
kundtjanst@sbc.se

Expeditionstid
Måndag 09.00–10.00
Tider
Vardagar 07.00-21.00

Andra nyttiga nummer
Jourmontör
Låssmed
Polis, Ambulans och Brandkår

Tel 08-657 77 22
Tel 08-333 111 / 08-13 13 13
Tel 112

Styrelse
Ordf
Vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lo 34
Lo 40
Må 8
HSB Sthlm
Må 21

Per-Otto Walter
Mikael Gabrielsson
Dennis Kjellin
Hans Jansson
Per Johannesson

E-post: hsb.bergshamra@bredband.net

Akutsituationer efter 16:00, samt helger.
Dygnet runt

Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Webb:

Pernilla Aittamaa
Ulrika Olsson
Britt Warnehed
Lisa Karbelius
Samuel Malmvärn

Lo 20
Må 14
HSB Sthlm
Lo 24
Lo 22

www.hsb.se/stockholm/bergshamraisolna

………………………Riv eller klipp här………………………………………..
ANMÄLAN TILL BRF BERGSHAMRAS FEST 16 JUNI 2012
Vi anmäler oss härmed till ovanstående fest
Namn:……………………………………………………………………………
Lägenhetsnummer:………………………………………………………………
Antal:…………………………………………………………………………….
Lämnas i brevlådan vid expeditionen senast måndag den 11 juni 2012.
………………………Riv eller klipp här………………………………………..
Jag/vi vill gärna ha all information i framtiden direkt i brevlådan
Namn

Adress

Lägenhetsnummer

