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Ordinarie föreningstämma för Brf 37 hölls på 
c a f e  B r o s t u g a n ,  d i t  e t t  2 0 - t a l 
föreningsmedlemmar hade mött upp för att 
inta en lätt förtäring och deltaga i de 
sedvanl iga årsmötesförhandl ingarna . 
Protokollet finns utlagt på föreningens 
hemsida. Den nya styrelsen har följande 
sammansättning:   
 
ordförande: Anna-Karin Björnberg 
v. ordförande:. Dick Moberg 
sekreterare: Karin Bäckström
v. sekreterare: Gunilla Westermark
HSB-representant: Lars Magnusson
ledamot: Joan von Segebaden
ledamot: Jan Clavebring
ledamot: Thomas Norberg
suppleant: Lotta Avesson
suppleant: Matilda Bengtsson

till nummer 1/2015 av vårt informations-blad. 
Äntligen blev det något som iallafall liknar 
sommarväder! Inför midsommar summerar vi 
nu några förenings-nyheter nedan:

I  samband  med  golvomläggningen   och 
målningsarbetena  i  tvättstugorna  på 
Hällbygatan (som nu är klara) så installerades  
en  ny  grovtvättmaskin  (den  gamla  var  från 
1950-talet!).  Maskinen  kan  användas  för 
tvättning  av  mindre  mattor,  täcken,  kuddar 
och andra lite grövre textilier, förutom förstås 
till vanlig tvätt. Bokning av hela  tvättstugan 
sker som vanligt med bokninglåset. Kom ihåg 
att  ta bort  låset  så fort  jobbet är klart  så att 
andra  kan utnyttja  eventuell  kvarvarande tid 
om ni "bara" tvättat en matta.

Det blev i år inte ordentligt varmt en enda dag i 
maj, och juni började med åska och regn. Bilden 
är tagen den 3 juni på kvällen. 

Vid  den  årliga  fastighetsinspektionen 
påträffades  en  hel  del  bråte  i  gångarna 
utanför  vindsförråden  på  Hällbygatan. 
Grejorna  har  nu  forslats  bort.  Vi  påminner 
återigen om att  det  är  förbjudet  att  förvara 
saker  i  allmänna  utrymmen  (t.ex. 
vindskorridorer,  trappuppgångar  eller 
cykelrum).

Från och med maj månad har föreningen en ny 
fastighetsförsäkring, som nu också innefattar ett 
s k y d d m o t s v a r a n d e d e t s o m g e s a v 
bostadsrättstillägget i en vanlig hemförsäkring. Ett 
sådant tillägg behövs alltså inte längre för 
föreningens medlemmar, vilket borde innebära en 
något lite lägre årskostnad för bostaden. Tänk på 
att informera försäkringsbolaget om detta vid 
förnyelse av hemförsäkringen. 

TREVLIG SOMMAR!

NY GROVTVÄTTMASKIN H-32 

FÖRENINGSTÄMMAN 2015-04-20

VÄLKOMMEN  

BRÅTE I ALLMÄNNA UTRYMMEN 

NY FASTIGHETSFÖRSÄKRING 

UPPFRÄSCHNING AV LEKPLATSEN 
Föreningen har beställt nya lekredskap och de  
befintliga kommer  att fräschas upp.  Sanden i 
lådan och runt redskapen kommer att fyllas på/
bytas ut. Detta kan innebära begränsad tillgång till 
lekplatsen under en kort tid, men vi hoppas att 
lekplatsen därefter skall bli lite roligare.


