
                                                                                                                                 
  

 
 

 
Nyhetsbrev 3/2019 

 

Styrelsen för 2019 

Ordförande Stephanie Parke 

Vice ordförande Juha Ekholm 

Sekreterare Marie Månsson 

Ledamot Björn Lovén 

Ledamot Sven Falkman 

Ledamot Patrik Fahl 

Ledamot Andreas Dahlqvist 

Suppleant Majbritt Stjernrup 

Suppleant Kenneth Larsson 

Suppleant Magnus Gustlin 

 

Extra stämma/samlingslokal/grillning 

På grund av beslut kring brandvarnare kommer det att hållas en extra stämma den          
18 augusti kl 16.30 i vår nyrenoverade samlingslokal i källaren.  

I samband med visningen av samlingslokalen kan man komma med förslag på hur vi kan 
använda lokalen i framtiden. Information om förändringar i styrelsen kommer också att 
lämnas efter stämman.  

Samtidigt kommer vi ta in förslag från medlemmar kring hur det önskas att samlingslokalen 
ska användas i framtiden. 
Efter stämman bjuds det på grillning på gården där vi satt upp föreningens partytält. Detta 
kan lånas för egna event i trädgården av medlemmar och hyresgäster. Separat inbjudan till 
grillkvällen kommer delas ut. 

 

Månadskostnad 

Fel månadskostnad för medlemmarna under sommarmånaderna juli, augusti och 
september har skett. Avdrag kommer göras på oktobers månadsavi. 

 

Trädgårdsmöbler 

Nyttja gärna de nya bord och bänkar som placerats i trädgårdens västra ände! 

 

 

 



Balkonglådor 

Det är inte tillåtet att ha balkonglådor hängande på utsidan av balkongen. Detta gäller 
även de som hänger sittandes med halva kruka inne och halva ute. Då det kan blåsa 
kraftigt i området är fallrisken stor. Endast markplan är tillåtet att ha blomlådor på utsidan 
av balkongen. 

 

Önskemål om laddstolpar 

Det har inkommit önskemål om laddstolpar och styrelsen tar in förslag på lösningar för 
framtiden. 

 

Rökförbud          

I och med nya röklagen sedan 1 juli är det strikt förbjudet att röka på lekplatsen ute på 
baksidan av brf Örehus 4. Rökning är också förbjuden vid och framför våra entréer. 

 

Container  

Vi kommer åter, efter lyckat försök 2018, att beställa hem en container under hösten till 
medlemmar att slänga skrymmande föremål i. Dock är det inte tillåtet att slänga 
restmaterial från renovering. Tidsplan och mer info kommer 

 

Gemensamt el-abonnemang 

Arbetet med gemensamt el-abonnemang påbörjas enligt planerna i början av september. 
Detaljinformation kommer att meddelas i god tid. 

 

Ombyggnad av våra entréer 

Ombyggnaden av våra entréer har som ni märkt blivit lite försenat pga. av en segdragen 
upphandlingsprocess. Entreprenör är nu antagen och projektet kommer att genomföras 
under hösten. 

 

Sommarhälsningar 

 

 

Styrelsen för brf Örehus 4 

 

 

 

 

 

 


