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Hej alla grannar och föreningsmedlemmar!
Föreningsstämma 2019-06-04

Den 4 juni genomfördes ordinarie föreningsstämma. Tack till alla som
deltog i stämman. Protokoll från stämman finns på föreningens webbsida
under Dokument.
I och med föreningsstämman fick föreningen en nygammal styrelse som
tackar avgående ledamöter och suppleanter för det gångna året och styr
kosan vidare under 2019 och 2020.
Styrelsen består sedan stämman av:
Caroline Lindhe (ledamot och ordförande) – Löjtnantsgränd 18
Emilie Sundberg (ledamot) – Löjtnantsgränd 26
Josef Blazelius (ledamot) – Fänriksvägen 19
Mauritz Ringvall (ledamot) – Fänriksvägen 33
Tomas Bergman (ledamot) – Fänriksvägen 13
Kalle Ericson (suppleant) – Löjtnantsgränd 2
Som medlem kan du alltid vända dig till styrelsen@barkarbyang.se med
frågor som berör lägenheten eller andra föreningsrelaterade funderingar!
Vänligen ta i beaktande att e-post som skickas till styrelsen inte alltid läses
omedelbart och det ibland kan dröja någon eller några dagar med
återkoppling.
För det kommande året kommer styrelsen bland annat att fokusera på
åtgärdslistan efter pågående garantibesiktning, att föreningen även
fortsättningsvis har en god ekonomi och utemiljön inom föreningens
område.

Bollspel inom föreningens område
Styrelsen vill påminna om att bollek med fördel utförs på allmänna
grönytor utanför föreningens mark (t.ex. Ålsta park) eller på Karlslunds
förskola när den är stängd. Inom föreningens område påverkar bollspel
Önskar du föreningsutskick i pappersformat? Mejla styrelsen och meddela
detta i så fall: styrelsen@barkarbyang.se.
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gräsytor och buskar negativt och bollar som smiter riskerar att krossa
fönster eller skada annan egendom.

Sommar och sol

Ska du resa bort i sommar? Nedan följer några tips från Folksam för dig
som ska resa bort och som vill göra det svårare för tjuven:
• Meddela dina närmaste grannar om du ska resa bort.
• Städa inte ”för mycket”, varken inomhus eller utomhus. Lämna
kaffekoppen kvar på matbordet och låt gärna en fotboll och ett par
skor ligga framme på uteplatsen.
• Lura tjuven genom timerinställd belysning och genom att en granne
plockar bort posten när du är bortrest.
• Det är roligt att dela med sig på sociala medier att du är ute och reser.
Men tänk på att det finns en risk att det kan utnyttjas av
inbrottstjuvar.
• Ha helst dörrarna låsta även när du är hemma
• Installera ett hemlarm kopplat till larmcentral.
• Förvara inte värdesaker, nycklar, datorer eller kameror synliga från
fönstren eller precis innanför ytterdörren.
• Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsevakt och täck inte
fönster och dörrar med växter.
• Förvara trädgårdsredskap och stegar inlåsta – så att de inte blir till
hjälp för tjuven.
• Be en granne hänga sin tvätt på din torkställning och parkera sin bil
på din uppfart ibland.
Med somriga hälsningar,
Styrelsen för BRF Barkarby Äng
Önskar du föreningsutskick i pappersformat? Mejla styrelsen och meddela
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