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Vår webbadress: www.brf-lyckoslanten.se 
Styrelsens e-postadress: brflyckoslanten@gmail.com 
Kontaktperson: Likki Paajanen, likki.paajanen@telia.com 

 

Ny styrelse 

På årsstämman den 8 juni röstades en ny styrelse för vår bostadsrättsförening fram, 
den består av: 

Ordförande: Camilla Parkell 
Vice ordförande: Lina Selin 
Sekreterare: Ylva Löfgren 
Ledamöter: Likki Paajanen, Birgitta Engberg och Björn Eliasson 
Suppleanter: Jesper Ek och Oscar Mejia Vasquez 
Valberedning: Hannes Parkell och Johan Öman 
 

Uppdaterade Uterumsregler 

Vill man bygga staket runt altanen får det vara max 120 cm högt och utformat så att 
det går att se igenom. Då krävs inte bygglov enligt Umeå kommuns bygglovsregler. 
Staketet får målas i samma grå, svart och vita kulörer som vindskydd gällande 
terrasser eller vara träfärgad matchande altanen. Uterumsregler kommer inom kort 
att finns på vår webbplats www.brf-lyckoslanten.se 

 

Getingar 

Det har upptäckts getingbon under ett av två-våningshusens terrasser. Upptäcker du 
ett getingbo, gör så här: 

Meddela någon i styrelsen.  

Ring Anticimex, tfn 075-245 10 00 eller växel 090-349 65 00. Berätta att du har 
upptäckt ett getingbo i anknytning till din bostad. 

Viktigt är att du säger att du bor i Brf Lyckoslanten och att vi har försäkring hos 
Länsförsäkringar. Vår fastighetsbeteckning är ’Lyckoslanten 3’ (Anticimex kommer att 
fråga om det.) Du behöver inte göra någon felanmälan.  

 

TV-Boxen 

Vi vill påminna om att ”Tv-Boxen” tillhör lägenheten/bostadsrättsföreningen och inte 
ägaren till lägenheten. Boxen får alltså inte tas med vid flytt eller försäljning av 
lägenhet. 
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Extra Förråd 

Vår bostadsrättsförening har 6 stycken ”extra förråd” som finns att hyra i första hand 
för de medlemmar som bor i fyrvåningshusen. Förråden är isolerade men utan värme 
och belysning, ca 2,00m x 1,20m. Hyran är 200 kr/månad. I dagsläget är alla förråd 
uthyrda men man kan ställa sig på väntelista. Intresseanmälan för att hyra förråd 
mailas till likki.paajanen@telia.com 

 

Extra Stämma 

Extra föreningsstämma planeras tisdag 22/8 kl 18.30 utomhus vid lekparken. 
Stämman kommer att ha en punkt i dagordningen: godkännande av Brf 
Lyckoslantens stadgar. Kallelse skickas ut separat. Anmälan krävs. 

 

Grillfest 

Styrelsen inbjuder till Grillfest söndagen den 27/8 kl 11.00. Inbjudan kommer senare. 

 

 

Trevlig sommar 

 

önskar styrelsen 
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