
 

 

Till medlemmarna i Brf Diametern Maj 2018 

NYTT I DIAMETERN 

Välkommen  
till stämman 

Den 23 maj klockan 19 
är det dags för föreningens årsstämma 

Stämman är ett tillfälle för alla medlemmar att 
påverka föreningen. Bland annat granskas 
årsredovisning för föregående räkenskapsår och 
styrelsemedlemmar samt revisorer väljs. 
   Stämman tar också ställning till inkomna motioner. I 
år har vi också det viktiga beslutet om nya stadgar på 
dagordningen. 
   Efter stämman dukar vi upp en buffé och äter och 
har trevligt tillsammans. 
    En ordinarie kallelse går ut till alla lägenheter. 

Om fastighetsskötseln 

Husets nyhetsbrev 

Nummer 2, 2018 
 
Kära medlem! 
Med detta nyhetsbrev vill vi sprida 
information om vad som är på gång i 
fastigheten och föreningen. Nyheter och 
lägesuppdateringar samt info om vad vi 
diskuterar inför framtiden. 
    Du vet väl att du också hittar information 
på föreningens webbsida och via vår egen 
Facebookgrupp. 
 

Styrelsen: 
Kontaktas för frågor och förslag  
lättast på mail: styrelse@brfdiametern.se 
 
Ordför:  Jonas Sheiakh, port 45  073-813 96 40 
Kassör: Mats Brohagen, 51  0707-81 34 06 
Ledam: Daniel Persson, 51  070-227 02 96  
             Gilles Rose Brissonet, 45 072-943 56 39 
Suppleanter:  
             Ronny Pettersson, 47 0737-00 48 10   
             Erik Brandhorst, 47  0705-40 12 08  
 

Fortsättning på nästa sida 
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Vår mångårige fastighetsskötare Håkan Sjödin 
har lämnat sin tidigare arbetsgivare Promenta 
och startat sin egen verksamhet. 
   Styrelsen har tills vidare valt att fortsätta jobba 
ihop med Håkan för den tekniska förvaltningen 
då han har lång erfarenhet och god kännedom 
om huset. 
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   Vi har jobbat fram ett nytt och billigare 
avtal och även fortsättningsvis kommer 
Håkan att arbeta i fastigheten på fredagar.  
    Styrelsen får då och då frågor om den så 
kallade ”halvtimmen” som tidigare gällt. 
Den finns inte längre, men det står var och 
en fritt att anlita Håkan för jobb i 
lägenheten till samma taxa som föreningen 
nu betalar – 400 kronor per timme. 
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Bättre plats för cyklarna 
Ett trettiotal cyklar i skiftande skick som ingen 
gjort anspråk på har nu rensats från 
föreningens cykelrum och cykelställ där det nu 
finns betydligt bättre plats.  
   Enligt bestämmelserna ska vi nu förvara de 
bortplockade cyklarna på annan plats till slutet 
av juli innan vi kan skänka eller sälja cyklarna 
vidare.  
 

Hobbyrummet är klart 
Nu är hobbyrummet invigt och klart att ta i 
besittning. Lokalen är rensad, städad, målad 
och utrustad med nya bänkar och verktyg.  
   Rummet kan nu bokas och lånas av 
medlemmar. Kontakta Daniel Persson eller 
maila styrelsen om du är intresserad.  
 

Här är din nya granne 
Sedan förra nyhetsbrevet har föreningen fått 
en ny medlem, Martin Nilsson i port 51.  
Välkommen till Diametern Martin! 

2

 

 
 
 

 

Förslag eller frågor? 
Mejla gärna styrelsen på  
styrelse@brfdiametern.se 

Diametern på nätet  
Information och uppdateringar 
www.brfdiametern.se 

Facebook 
Följ och diskutera i vår 
egen Facebookgrupp 
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Trevlig trädgårdsdag i solen 
En söndag i slutet på april samlades runt 
tjugofem medlemmar i alla åldrar för en 
arbetsdag i trädgården. Anförda av Louise 
Dahlin gjorde vi fint i rabatterna och bland annat 
hand om gamla löv och vinterns grus och hjälpte 
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våren på traven. För att fylla på krafterna 
bjöds det på fika och korvgrillning och såklart 
hade vi tur med vädret. 
   Tusen tack till alla som kom och hjälpte till! 
Till hösten kommer en ny chans att förbättra 
den gemensamma miljön runt huset. 


