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Hej grannar! 

 

Solen har börjat titta fram och det är hopp om 

livet, inte minst med de fina grillmöjligheter 

som vår trädgård erbjuder. Det är hopp om 

Brf Spetsberget också – stämma har hållits 

och vi har en ny styrelse inför det kommande 

året. Mer om det nedan. 

 

God läsning! 

 

 

 

I FÖRENINGEN 
Styrelsen. Sedan stämman har styrelsen en ny 

komposition enligt nedan: 

 

Knut Frängsmyr, ordförande 

Andreas Berg, kassör 

Fredrik Andersson, sekreterare 

Patrik Strömlid, ledamot 

Ulf Elrud, ledamot 

 

Lars Hegethorn, suppleant 

Jessica Lukashina, suppleant 

 

Ny styrelse vill gärna ta tillfället i akt att tacka 

avgående styrelsen för ett bra jobb under vad vi 

vet har varit ett intensivt år! 

 

Ekonomi. För er som missade stämman så kan 

vi meddela att föreningen hade en del händelser 

under det gångna året som orsakade en del 

(delvis oförutsedda) kostnader. Exempel på 

sådana kostnader har varit rensning av sticken, 

byte av botten i två av fastighetens soptankar 

och hantering av en vattenskada. Trots dessa 

kostnader så hamnade föreningens resultat för år 

2013 på cirka 120 000 kronor efter 

avskrivningar. 

 

Nya stadgar. Under stämman godkände en 

majoritet av närvarande röster förslaget om 

antagande av nya föreningsstadgar. Formalian 

kräver att stadgeändringen måste godkännas av 

ytterligare en stämma, varför en extrastämma är 

planerat till 18 juni. Kallelse har delats ut till 

alla medlemmar. 

 

Container. Enligt anslag i trappuppgångarna så 

får vi hit en container för att hämta grovsopor 

fredagen den 13 juni. Containern kommer att stå 

kvar under helgen. Vänligen beakta 

informationen om vad som inte får slängas i 

containern – det är så trist när föreningen 

drabbas av onödiga kostnader! 

SPETSBERGSNYTT PER MAIL 
Vill du istället ha Spetsbergsnytt per mail? 

Anmäl då detta till spetsberget@gmail.com och 

skriv efternamn, portnummer och antal trappor. 

 

Sommarhälsningar från styrelsen! 

 

  SpetsbergsNytt 
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