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Vår webbadress: www.brf-lyckoslanten.se 
Styrelsens e-postadress: brflyckoslanten@gmail.com 
 

 

Debitering av filterbyte 

Filterbytet i värmeaggregaten som gjordes i början av december 2017 kommer att 
debiteras (630kr) i samband med juliavin. 

 

Årsmöte 2018 

Årsmötet för 2018 planeras preliminärt bli i början av juni. Kallelse kommer via mail 
och anslås på föreningens gemensamma anslagstavla. 

 

Nya medlemmar till styrelsen 

Några av våra nuvarande styrelsemedlemmar kommer att avgå vid 
årsmötet/stämman i juni, så styrelsen behöver nya medlemmar. 

I dagsläget är vi sex (6) ordinarie ledamöter i styrelsen och en (1) suppleant. 

Styrelsearbete är ett intressant och varierande hedersuppdrag och det är i styrelsen 
man har möjlighet att påverka och komma med idéer angående våra hus, utemiljö 
och ekonomi mm. Vi träffas ungefär en kväll i månaden och vi hjälps alla åt att 
fördela uppgifterna.  

Som ledamot är du med i den ordinarie styrelsen och har rösträtt samt ett eller ett par 
egna ansvarsområden.  

Som suppleant har du ingen rösträtt eller ansvarsområde, utan du hoppar in då 
någon av ledamöterna är förhindrad att delta på styrelsemötet. Då får du som 
suppleant rösträtt vid det tillfället.  

Både som ledamot och suppleant får man vara med på alla möten och komma med 
idéer och förslag. Att vara suppleant är ett ypperligt tillfälle att mjukstarta sig in i 
styrelsen.  

Ju fler vi är desto roligare och lättare blir styrelsearbetet.  

Vill du vara med så kan du anmäla ditt intresse till Hannes Parkell, 
hannesparkell@gmail.com eller Johan Öman, rodney7412@gmail.com 

 

Rastning av hundar på vårt område 

För allas trevnad är rastning av hundar inte tillåtet på vårt område.  
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Anslagstavla 

Nu har föreningens nya gemensamma anslagstavla kommit på plats. Den sitter på 
kortsidan av carportlängan Alfens allé 19, in mot gården, mitt emot lekparken. Där 
kommer t.ex. infobrev, kallelser till årsmöten, extrastämma och annan viktig 
information att anslås. 

 

 

Rengöring av ventilationsdon 

Att rengöra ventilationsdonen ligger på den boendes eget ansvar enligt stadgarna 
och det är därför viktigt att det görs regelbundet och på rätt sätt.  

Det bästa sättet att rengöra är att dammsuga med ett borstmunstycke. Sitter det 
damm i taket intill donet, ska det också dammsugas bort. Om man försöker torka bort 
dammet med trasa finns risk att det istället trycks fast i taket. I köket kan det ibland 
behövas ett mildare rengöringsmedel för att få bort eventuellt fett.  

OBS! Ventilationsdonen rengörs på plats. Vi vill inte uppmuntra de boende att plocka 
ner donen eftersom det då finns risk att de ändrar donets inställning. 

 

 

 

 

 

 


