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Föreningsstämman valde styrelse 
och stadgar 
Vid årsmötet den 13 juni 2018 valdes en ny 
styrelse för föreningen som har 
konstituerats enligt följande: 
Ordförande         Caroline Elmstedt 
Vice ordförande  Henrik Qvist 
Sekreterare        Annika Rausin 
Ledamot             Björn Schoug 
Ledamot             Ann Strömberg 
Suppleant           Ari Drake 
Suppleant           Martin Redenby  
 
Vid stämman röstades även våra nya 
stadgar igenom och det blev det förslag 
som skickades ut i samband med kallelsen 
till stämman. De nya stadgarna ska 
registreras på Bolagsverket innan de läggs 
ut på vår hemsida. 
 

Förvaltning 

Förvaltningen är delad i två delar; Örehus 
den ekonomiska förvaltningen och tekniska 
förvaltningen sköts av Sydsverige 
Entreprenad.  
 
Sydsverige Entreprenads förvaltare 
Christian Gräntz nås på 040-6196261och 
felanmälan görs via www.sydsverigeab.se 
eller 040-630 62 50. Då är det vaktmästare 
Jörgen som kommer och fixar. Även 
trädgården sköts av Sydsverige.  
 
Om det är ett ärende av akut karaktär 
utanför arbetstid nås fastighetsjour Örestad 
bevakning på 040-93 12 70. Observera att 
även ärenden av akut karaktär som rör din 
lägenhet går det bra att kontakta jouren, 
men du som medlem får själv stå för 
utryckningskostnaden. 
 

Kontakt med styrelsen 
Eftersom vi numera har både felanmälan till 
vaktmästare samt fastighetsjour så har vi 
sagt upp styrelsens kontakttelefon.  
Styrelsen kontaktas via mail@brfingrid.com 
om ni önskar hyra övernattningsrummet, 
motioner eller andra synpunkter som rör 
styrelsen. 

 Parkeringplatser för bil och MC 

Parkering är endast tillåten på egen hyrd 
parkeringsplats. Det är inte tillåtet att använda en 
till synes tom plats eftersom den kan vara uthyrd. 
Detta gäller även parkeringsplatsen avsedd för 
vaktmästare. Det finns möjlighet att hyra två MC-
platser i 7:ans garage. 
Vid behov av plats kontakta Lisbeth Hillerkrans 
på Örehus 040-23 43 00. I mån av plats finns 
även möjlighet för en andra garageplats. Om det 
skulle bli kö och inte alla har en första plats 
kommer vi att behöva säga upp den andra 
platsen.  
Boendeparkering på Roskildevägen erhålls 
genom kontakt med Malmö stads gatukontor. 
 

Projekt 
Entrédörrarna är nu installerade men det återstår 
några justeringar som noterades efter 
besiktningen. 
 
Det behöver borras ytterligare två brunnar för att 
få ett bättre flöde i grundvattenvärme-
anläggningen. Detta kommer att utföras inom 
kort och sedan ska marken återställas så att vi 
kan plantera träd på gavlarna. 
 

Övrigt 
I föreningens försäkring ingår bostadsrättstillägg 
så du behöver inte teckna det utöver din 
hemförsäkring. 
 
Föreningen är medlemmar i Bostadsrätterna. Här 
finns ett utbud av kurser och tips. Kontakta 
styrelsen om ni är intresserade av att delta i 
något. 
 
Tillslut så ska vi tänka på våra grannar och ta 
hand om våra gemensamma utrymmen genom 
att inte ställa grovsopor i miljöhuset. 
 
Styrelsen önskar alla i Brf Ingrid en skön 
sommar! 
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