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Föreningsstämman 

Föreningsstämman ägde rum den 14 september i 

källarlokalen i 9:an. Närvarande var 40 

medlemmar.  

I samband med stämman avtackades Claes 

Pålsson efter många år som styrelsens 

ordförande. Den nya styrelsen är tacksam för 

Claes bidrag till föreningen och vi hoppas vi 

kan förvalta hans gärning på bästa sätt. 

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes 

Caroline Elmstedt och nyvaldes Henrik Qvist. 

Nya suppleanter är Björn Schoug och Bengt 

Zetterström. Efter styrelsens konstituering ser 

styrelsen ut så här: 

Lars Soldelid, ordförande, 

Caroline Elmstedt, vice ordförande 

Gunnar Erlandsson, sekreterare 

Ann Strömberg, ledamot,  

Henrik Qvist, ledamot  

Björn Schoug, suppleant 

Bengt Zetterström, suppleant 

 

Valberedningen består av Claes Pålsson och 

Barbro Leffler.  

Revisorer är Bertil Kristiansson och Annika 

Rausin. 

Övergivna cyklar 

Det finns många till synes övergivna cyklar i 

våra källare och på våra gårdar. Vi kommer 

därför att märka upp alla cyklar innan 1 nov. Ta 

bort märkningen på era cyklar för att visa att de 

har en ägare. Efter en månad kommer vi att ta 

hand om cyklar som har märkningen kvar. 

Kontakta styrelsen om du saknar din cykel efter 

utrensningen.  

Tvättstugor  

På förekommen anledning vill vi vädja till våra 

hundägare att städa efter sig i våra tvättstugor.  

Tänk på allergiker och den som kommer efter 

dig och lämna tvättstugan och maskinerna rena. 

 

 

Entrédörrar 

Styrelsen arbetar med att inhandla nya 

entrédörrar. De nuvarande är gamla och läcker 

energi och stänger ibland inte när det är varmt, 

kallt eller blåsigt. Vi har inget datum när detta 

blir klart, men upphandlingen pågår. 

Autogiro och E-faktura 

Vi påminner om möjligheten att betala 

månadsavgiften via Autogiro. Numera är det 

också möjligt att få fakturan som e-faktura. 

Anslutning görs via din bank. 

Dammlister 

De dammlister som sitter mellan ytter- och 

innerfönster börjar bli slitna och skumgummit 

löses upp. Styrelsen har därför köpt nya lister.  

Listerna levereras på rulle, och du får själv 

klippa och montera dessa. Är du intresserad av 

nya lister meddela styrelsen i första hand på 

mail@brfingrid.com, alternativt 070-940 00 31 

eller lapp i någon av styrelsemedlemmarnas 

brevlådor. 

Kontaktuppgifter 

För att styrelsen skall kunna komma i kontakt 

med er vid akuta händelser som t.ex. 

översvämning och vattenskador kan de som 

önskar ge styrelsen kontaktuppgifter. Maila 

dessa till mail@brfingrid.com. 

Nya grannar 

Vi hälsar nya medlemmar välkomna. 
 

Beint Bentsen, 7A  

 

 

 

 

 


