
 

 

Nyhetsbrev 2 - oktober 2016 

Tack för att du följer vårt nyhetsbrev! Vi tror att detta är ett bra sätt 
att sprida information som komplement till våra andra kanaler. Du 
kan prenumerera på nyhetsbrevet, eller ladda ner tidigare 
nyhetsbrev, på brfbarsbroparken.se - dessutom sätts utskrifter 
upp på tavlan i tvättstugan. I detta nyhetsbrev ingår några 
praktiska uppdateringar. 

 

Förråd uthyres 

Vi har för närvarande 3 st förråd 
som kan hyras ut i föreningens 
lokaler: 

 Ett i källaren på Skälbyvägen 21, 
med bastant ståldörr, ca 8 kvm, 
600.-/mån. 

 Två gallerförråd på Skälbyvägen 
17 i gamla mangelrummet, 3,3 
m x 1,2m, för 300.-/mån per 
förråd. 

 

 

 

 

 

     Intresserad? Ring Staffan, 073-2275019. 

Matförråd 

Styrelsen har nu avslutat slutlig uppmarkering av förråd i 
källare. Med undantag av gavellägenheter A, B, C, och 
Skälbyvägen 21 ska därför varje lägenhet nu ha 2 tilldelade 
förråd. 

 

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


 
Bara en maskin i tvättstuga A 

 

 

 

En av tvättmaskinerna i A-
stugan är sönder. Pga 
reparationskostnad avvaktar 
vi med att reparera för att se 
hur behovet är. Det går 
fortfarande att boka 
tvättstuga A, men var 
medveten om att det bara 
innebär en maskin. 

 

 

Avgift från 1/1 för andrahandsuthyrning 

För andrahandsuthyrningar med start 2017-01-01 eller 
senare tas efter beslut från styrelsen en avgift ut på 373kr/mån 
i enlighet med den stadgeändring som godkändes vid senaste 
stämman. 

 

 

 
  Värme i lägenheterna 

Vi har förstått att det är lite 
kallt i vissa lägenheter nu när 
det blivit höst. Vi har bett om 
omställning för att öka 
temperaturen något. 

 

 

 

 



Parkering 

Från och med om några veckor, senast 1/12, sänks 
parkeringsavgiften nattetid till 10kr/natt mellan kl 21-09. 

Vi påminner även om att det inte är tillåtet att ställa bilen 
längre tid framför sitt garage eller på andra platser än avsett. 
Detta efterlevs fortfarande inte helt i några fall, vilket kan 
framtvinga ytterligare åtgärder. 

 

Stambytet 

Processen med stambyte fortsätter som tidigare. Vi 
återkommer med uppdateringar när det finns särskild 
information att delge. 

 

Inbrott i garage 

Tyvärr har vi haft inbrott i flera garage på senare tid. 
Respektive innehavare polisanmäler. Vi ber våra medlemmar 
vara vaksamma och uppmärksamma. 

 
  

 

 

 
 

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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