
 

 

Nyhetsbrev 3 - december 2016 

Tack för att du följer vårt nyhetsbrev! Man kan prenumerera på nyhetsbrevet och ladda 
ner tidigare nyhetsbrev på brfbarsbroparken.se. Utskrift placeras på tavlan i tvättstugan. 

 

 

Styrelsen önskar alla våra medlemmar och hyresgäster en riktigt god jul och ett gott nytt 
år! Nedan följer även en del aktuell praktisk information. 

 

Tänk på brandsäkerheten i jul! 
Tiden kring jul innebär ofta trevliga stunder med 
ljus och belysning, men tyvärr ökar därmed också 
risken för bränder under julemånaden. Var försiktig 
med levande ljus och belysning och lämna aldrig 
levande ljus utan tillsyn! 

 

 

 

 

 

Läs gärna Brandskyddsföreningens information om levande ljus och belysning. 

Se till att du har testat brandvarnaren hemma och att du har en fungerande 
brandsläckare och gärna brandfilt tillgänglig. Allmän information om brandsäkerhet: 
www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet 

 

 

http://www.brfbarsbroparken.se/
http://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/forebygg-brand/levande-ljus-och-belysning/
http://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/


 

 

Återvinningshusen 
Vi påminner så här i juletid om 
öppettiderna för återvinningshusen, att 
hålla snyggt och tipsar om att för 
pappåtervinning mm kan såväl 
Skälbyvägen 21 som Flygarvägen 14 
användas. 

 

Aktuella öppettider för återvinningshusen är tisdagar och torsdagar kl 17.00-20.00 
samt lördagar kl 10.00-17.00. 

 

Tvättmaskin i A sönder 
Vi påminner om att den tvättmaskin i 
tvättstuga A som är närmast dörren är 
sönder och inte ska användas. Ärendet 
är under hantering. 

 

  

 

Godkännandeblankett kring stambytet 

En medgivandeblankett har lämnats ut i brevlådorna kring det kommande 
stambytet. Vi påminner om att den behöver vara ifylld och återlämnad i brevlådan 
till styrelserummet på baksidan om tvättstugehuset senast 2016-12-30. 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

mailto:+styrelsen@brfbarsbroparken.se
mailto:+valberedningenbarsbroparken@gmail.com
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