
                          

Medlemsbrev nr. 4 - 2015 

Julen står inför dörren och snart börjar ett nytt år. Här följer en liten resumé på vad nuvarande styrelse har 

arbetat med och genomfört under sin första period samt en kort framåtblick mot år 2016 

Sammanfattning av 2015 

 Nuvarande styrelse bildades den 3 mars 

 Styrelsearbete strukturerades med klara ansvarsområden/styrelsemedlem 

 Mål och visioner för Brf Trädgården fastställdes 

 Fyra Medlemsbrev har kommit ut, ett per kvartal 

 System med en husvärd i varje hus infördes 

 Nya Trivsel- och ordningsregler från A till Ö fastställdes 

 Välkomstbroschyr producerades 

 Ny hemsida www.brftradgarden.se startades 

 Arbete med aktiv ekonomistyrning för att hålla nere våra kostnader 

 Aktivt deltagande i Samfälligheten för bättre sophållning, snöröjning och fler parkeringsplatser i området 

samt lekplats för de mindre barnen på ”kullen”. 

 Fastighetsförsäkring och en kollektiv Bostadsrättstilläggsförsäkring tecknades för alla medlemmar 

 Service- och underhållsavtal tecknades med olika aktörer och en underhållsplan börjar ta form 

 Vår- och höststädningar genomfördes 

 Fibernät drogs in i 36:an för framtida behov. 38:an och 40 ansluts till detta nät när det blir aktuellt 

 Extra stämma genomfördes den 24/10 med anledning av styrelsens förslag till stadgeändringar. 

 2 års Garantibesiktning genomfördes den 2/11 till 13/11 

 Gran(n)fest med glögg hölls den 28 november 

 Styrelsen höll sitt 15:e styrelsemöte den 10:e december 

Vad händer 2016? 

 Felavhjälpning i lägenheter enligt Garantibesiktningen slutförs i januari 

 Uppdatering och förbättrad hemsida 

 Föreningsstämma hålls under våren 

 Långsiktig underhållsplan för våra fastigheter skall upprättas 

 Cykelställ kommer eventuellt att uppföras 

 En liten familjeoas med lekplats på ”kullen” planeras via samfälligheten 

 Vårstädning med plantering av nya växter. Container hyrs in för grovsopor. 

 Målning av samtliga pelare utomhus genomförs kvartal 2 

 Höststädning i oktober 

 Gran(n)fest i slutet av november 

Vill du medverka i framtida styrelsearbete eller valberedning? 
Kontakta styrelsen! 

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

http://www.brftradgarden.se/

