
InfoBladet 
 April 2014  BRF Boren3 

 

 
 

 
 
 

Ny styrelse 
På den extra årsstämman valdes  

7 medlemmar till en ny styrelse. 

Den kommer att se ut som följer: 

 Ordförande – Sophie Nystedt, 44:an 

 Vice Ordförande – Birger Jonsson, 38:an 

 Kassör – Johanna Lindström, 48:an 

 Sekreterare – Anna-Pia Beier, 44:an 

 Ord. Ledamot – Lena Elgan, 48:an 

 Suppleant – Sandra Mossberg, 46:an 

 Suppleant – Aron Axelsson, 42:an 

 

Enligt stadgarna ska ordinarie ledamöter  

väljas för 2 år och suppleanter för 1 år. 

Valberedningen tar hänsyn till detta vid nästa 

val av styrelse för att så långt som möjligt 

tillämpa växelvis avgång.  En mer specifik 

kontaktlista med ansvarsfördelning kommer 

att delas ut när allt är fastställt. Till dess går 

det att nå Sophie på tel: 0768-99 06 17 

 

Vi vill passa på att tacka Lena Zadig och Olof 

Edlund som avgick efter årsmötet.  Ni har gjort 

ett otroligt bra jobb under åren. Husen och 

trädgården hade inte varit i detta toppskick 

utan er! Tack! 

 

Årsmötet 
Styrelsen har en åtgärdsplan för att hantera 

de frågor som kom upp på årsmötet. Vi 

kommer inom kort att informera hur vi ska 

bemöta era frågor och hur vi ska gå vidare.  

 

 

 

 

15 öppna minuter 
Varje styrelsemöte kommer att inledas med 

15 öppna minuter. Det innebär att du som 

medlem är välkommen ner till styrelserummet 

om det är något du vill ha mer information om 

eller att vi ska ta tag i! Vi kommer att ha 

styrelsemöten följande datum: 

 4 maj kl.15 (direkt efter städdagen) 

 2 juni kl.19 

 4 augusti kl.19 

 6 oktober kl.19 

 1 december kl.19 

 

Vårens städdag - 4 maj kl.10 
Nu är det dags att städa bort vintern och 

plocka fram sommaren. Söndagen den 4 maj 

kl.10 samlas vi vid uteplatsen. Lena Elgan tar 

fram en to-do lista som vi jobbar efter. Vi 

avslutar med att grilla korv tillsammans på vår 

uteplats när vi är klara! Kan du absolut inte 

närvara går det bra att hjälpa till dagen innan 

eller efter. Kontakta Lena Elgan 070-664 68 25 

 

 
Styrelsen önskar er en Glad Påsk! 


