
Till Medlemmarna i Brf Mälarstrand 2

Vid vår förenings årsstämma, som preliminärt äger rum den 11e April, ska enligt föreningens stadgar 
en ny styrelse utses.

Vi hoppas att Du kan ha intresse av att delta i styrelsearbetet och därigenom bidra till ett fortsatt bra 
boende i vår förening.

Det är givetvis en stor tillgång och fördel om vi kan ha ett brett engagemang bland våra 
föreningsmedlemmar. Styrelsearbetet innebär dessutom att kunskapen om våra gemensamma 
intressen ökar samtidigt som du bättre lär känna grannar och andra medlemmar i vår förening.

Vårt bestämda intryck är att det är såväl trevligt som stimulerande att vara med i vår styrelse!

Som bekant innebär styrelsens uppdrag att ansvara för förvaltning av vår förening och nedan finner 
du några av styrelsens huvuduppgifter:

 Drift och underhåll av vår bostadsrättsförenings byggnader och markanläggningar
 Löpande frågor i anslutning till föreningens finansiering
 Kontakt med entreprenörer för upphandling av de tjänster som vår förening behöver
 Härutöver hamnar en rad andra för oss viktiga frågor på styrelsens bord – några som 

initierats av våra medlemmar och andra till följd av händelser i vår omgivning mm.

Det behövs såväl bredd som djup i styrelsens kompetens.

 För att exempelvis vara kassör krävs givetvis kunskaper i ekonomi.
 Föreningens lån ska hanteras med stor insikt och goda kunskaper. Vår nuvarande styrelse 

och tidigare styrelser har lyckats bygga upp den stabila finansiella situation, som vi nu 
lyckligtvis har.

 För att kunna bedöma behov och åtgärder för underhåll av våra fastigheter krävs, förutom 
sunt förnuft, även viss teknisk kunskap. Etc. etc.

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av styrelse arbete så kan det vara lämpligt att börja som 
suppleant för att på så sätt komma in i arbetsuppgifterna, och därefter bli ordinarie ledamot.

Tacksam om Du visar Ditt intresse genom att fylla i nedanstående blankett, och lämna den senast 13 
februari till någon i valberedningen: Pia Andersson (lgh 461, 3an), Marie-Louise Reinius (lgh 503, 
27an) eller Lars Hedberg (lgh 661, 29an). Det går även bra att skicka email till: 
valberedningen@malarstrand2.se

Jag är intresserad av att delta i vår förenings styrelsearbete:

_____ Som ordinarie ledamot

_____ Som suppleant

Namn:_______________________________   Lägenhetsnummer: ________

Telefon:_____________________________     email: _______________________________________


