
 

 

 
Nyhetsbrev 1 - augusti 2016 

 
Hoppas ni haft och fortfarande har en härlig sommar! Det har varit på 
tapeten ett tag att ta fram ett nyhetsbrev för föreningen och framöver 
informerar vi även normalt kvartalsvis på detta sätt, med samlade 
nyheter kring vad som händer i föreningen. Du kan prenumerera på 
nyhetsbrevet, eller ladda ner tidigare nyhetsbrev, på hemsidan - 
dessutom sätts utskrifter upp på tavlan i tvättstugan. 
 

Målning av portar, räcken 
med mera 

Just nu pågår målning och 
uppfräschning av portar, räcken 
med mera. Även i parken kommer 
det att nymålas. Arbetet beräknas 
vara färdigt kring månadsskiftet. 
Hoppas ni tycker det är trevligt med 
att det blir nytt och fräscht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad hemsida 

Vår hemsida, brfbarsbroparken.se, 
har fått en ansiktslyftning och 
en sidstruktur där det är enklare att 
hitta information. Du kan nu också 
söka efter nyckelord, t.ex. "aptus" 
direkt på förstasidan. 

 

 

http://www.brfbarsbroparken.se/
http://www.brfbarsbroparken.se/
https://app.getanewsletter.com/blockeditor/mail/586261/
https://app.getanewsletter.com/blockeditor/mail/586261/
https://app.getanewsletter.com/blockeditor/mail/586261/


 

Stambyte, nya stadgar 

Vid föreningens extrastämma 
den 31/5 togs beslut om två 
viktiga saker - om nya 
stadgar samt att gå vidare med 
processen kring stambyte i 
föreningen. Förberedande 
arbete pågår, och arbetet 
beräknas preliminärt kunna 
starta kring hösten 2017.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Försäkring för 
medlemmar 

Från och med 1 juli 2016 är 
försäkringsbolaget Vardia ny 
försäkringsgivare för 
föreningens försäkringar. 
För våra medlemmar finns 
mer information på 
hemsidan. 
 
 
 

 

 

Bli trivselmästare! 

Fler gemensamma aktiviteter i 
föreningen har varit på tal. 
Städdagen har varit trevligt för 
gemenskap t.ex - och det 
behöver inte ha med någon 
uppgift att göra. Vi ser gärna att 
en trivselkommitté bildas med 
andra än styrelsen och tittar på 
detta. Är du intresserad? Maila 
styrelsen! 
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Föreningens funktionärer 
 

 
Styrelsen består 2016 av följande personer: 

Staffan Hansson (ordförande), Andreas Marinko (vice ordförande), Patrik 
Vuorio (sekreterare/webmaster), Uno Edman, Tommy Sellén, Georgios 

Makris, Emma Lee Lydén och Lasse Hallberg. 

Du når styrelsen på styrelsen@brfbarsbroparken.se. 

 
Valberedningen består 2016 av följande personer: 

Ingela Åberg och Anneli Lundin. 

Du når valberedningen på valberedningenbarsbroparken@gmail.com. 
 
 
 

 

 

 

BRF Barsbro Parkens nyhetsbrev utkommer normalt ca var tredje månad. Har du förslag på innehåll i 
nästa nyhetsbrev, kontakta gärna webmaster (Patrik) via styrelsen@brfbarsbroparken.se. Du kan 

anmäla dig som prenumerant på nyhetsbrevet på brfbarsbroparken.se eller per mail till samma adress. 
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