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Höjd garagehyra 

Garagehyran som föreningen betalar till 
grannföreningen Brf Kräftan 1620, som 
äger garaget, har höjts (vilket sker med 
automatik genom anpassning till den 
allmänna inflationen). Det innebär att 
föreningen i sin tur måste höja hyran för 
garageplatserna. Det sker med etthundra 
kronor per månad utom för de två dyraste 
platserna som kostar 1 400 kronor. Höj-
ningen träder i kraft från och med kvartal 
2, 2004. 
 

Nya medlemmar 

Två bostadsrätter har fått nya ägare under 
perioden: 
 
Richard o Margot Hagelberg  lägenhet 415 
Mia Andreasson                      lägenhet 533 
 
Vi hälsar dem alla välkomna till Mälarens 
pärla. 
 

Information för nya 

Under ett år hinner vi få ganska många 
nya grannar, mellan tio och 15 lägenheter 
byter ägare. Styrelsen planerar att ha ett 
informations- och ”lära känna”-möte för 
dem som under det senaste året har flyttat 
in i våra hus. Det kan handla om så enkla 
saker som var bastun eller grovsop-
rummet ligger eller mer komplicerade 
som hur föreningens ekonomi ser ut. Att 
veta vem man kan vända sig till i styrelsen 
underlättar också kontakterna. 
För föreningen handlar det även om att ta 
vara på de kunskaper som olika individer 
kan bidra med i skötseln av våra hus och 
vår förening. 

Tanken är att kunna samlas under senare 
delen av januari. Närmare besked kommer 
efter årsskiftet. 
 

Ansvaret i styrelsen 

Styrelsen har beslutat att dela upp arbetet i 
olika ansvarsområden. Tanken är dels att 
minska trycket på föreningens ordförande 
som idag ofta är den som i första hand 
kontaktas och dels att ge medlemmarna en 
bättre service. Genom att ha ”specialister” 
på olika frågor ska beslut kunna fattas 
snabbare och kanske också bättre än idag 
när även de enklaste frågorna tas upp på 
styrelsemötena. 
 
Så här ser det ut:: 
Nycklar Erika Reinius 
 Gunnar Nyström 
Parkeringar Eva Lizén 
Teknisk drift Johan Brisman 
 Gunnar Nyström 
Trädgård Birgitta Dahlberg 
 Erika Reinius 
 Kerstin Seebass 
SamfällighetsförenCarl-Johan Regell
 Gunnar Nyström 
Porttelefon Erika Reinius 
 Gunnar Nyström 
Städning Eva Lizén 
 
Har du problem eller frågor kring något 
av ovanstående, vänd dig direkt till den 
som ansvarar. 
 

Nästa styrelsemöte 

kommer att hållas den 14 januari nästa år. 
Om det är någon fråga som du vill att sty-
relsen bör behandla, skriv ett brev och 
lägg det i föreningens brevlåda Kristine-
bergs strand 29. 


