
Information från styrelsen-Trevlig sommar!  
Då är (1 juli 2019) det nya förvaltningsåret igång och vi ser fram emot ett nytt 

förvaltningsår att ta hand om och fortsätta våra fokuserningar på att bibringa 

föreningen besparingar, upprätthålla budget, arbeta med underhållsplanen, se 

till att föreningen överhuvudtaget i sin helhet går ”bra” och mer… 

 

Styrelsen har genomgått en förändring under föregående förvaltningsår. 

Vår mycket duktiga, och tidigare styrelsekollega, Hugo Nilsson avflyttade och 

posten som Vice orförande i styrelsen valdes in för Frank Westman, tidigare 

suppleant i styrelsen. 

I underhållsväg så är det planerat för reparation av hussocklar på våra 

fastigheter samt utbyte av buffertplank på våra parkeringsdäck-åtgärderna 

påbörjas nu under sommaren är det tänkt. 

Styrelsen vill också påminna om att iakktaga hänsyn och försiktighet vid 

grillning på balkong, uteplats eller våra områden. 

Det är generellt enligt paragraf 23 i vår stadgar ”sundhet, ordning och gott 

skick” som beskriver begränsning i dessa sommaraktiviteter samt allt annat som 

kan förorsaka olägenhet för kringboende. 

Hänsyn och försiktighet kommer man långt med, tänk också på brandrisken i 

och med att det är mycket torrt samt observera eventuella eldningsförbud. 

Med andra ord kort och gott: tänk på dina kringboende men njut självklart av 

den vackra sommaren i ditt boende med sundhet, ordning och gott skick samt 

visad hänsyn. 

Det behöver kanske inte nämnas att grillning med grillkol som ryker på balkong 

eller uteplats är direkt olämpligt. 

Föreningens ekonomi följer plan och preliminär budget för nya förvaltningsåret  

har beslutats och kommer att redovisas framöver. 

    

    



                       

 

Styrelsen tar nu ett semesteruppehåll fram till att vi ska samlas igen till nästa 

styrelsemöte som är 20 augusti 2019. 

Behöver man kontakta styrelsen så går det självklart bra ändå men ha då 

överseende med att vissa kanske inte finns tillgängliga. 

styrelsen@vardtradet.se är en mail som kontrolleras regelbundet där man också 

kan komma i kontakt med styrelsen. 

Självklart kontrolleras även postfacket där man kan meddela 

styrelsen. 

En del budget och årsredovisningsrelaterade arbetsuppgifter 

kommer att skötas under tiden fram tills 7 augusti samt en del annat 

men som helhet vill vi också, samtidigt till föreningens medlemmar, 

tillönska alla: 

 

Trevlig sommar och semester! 

 

Styrelsen Brf Vårdträdet Råcksta 
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