
 

Nyhetsbrev – Lå ngbrodål – åpril 2017 

Årsstämma 
Då var det så åter dags för föreningens årliga stämma. 

Datumet är satt till den 11 maj, klockan 18.  

Formell kallelse kommer separat.  

Motioner 
Eventuella motioner måste vara inlämnade senast den 

24 april för att hinna behandlas av styrelsen innan 

stämman. Motioner kan skickas in per e-post till 

styrelsen@brflangbrodal.se, eller lämnas i föreningens 

brevlåda, som sitter på miljöstugan 

Valberedningen 
Valberedningen består av Joakim Elmblad och Thomas Bergman. Hör av er till dem om ni kan tänka 

er att hjälpa till i styrelsen under kommande år. Att bo i en bostadsrättsförening innebär både 

rättigheter och skyldigheter och vi hoppas att så många som möjligt någon gång tar chansen att få 

vara med och hjälpa till i styrelsearbetet. Kontaktuppgifter till valberedningen nedan: 

 

Joakim Elmblad    Thomas Bergman 

Blåoxgränd 9    Blåoxgränd 10 

070-296 92 90   072-585 89 82 

joha10@handelsbanken.se   thomas.ake.bergman@gmail.com 
 

Vårstädning 
Precis som förra året kommer vi också i år att genomföra en 

vårstädning i föreningen. Den 22/4 med start klockan 10 och fram 

till klockan 12 hjälps vi tillsammans åt att göra området och våra 

gemensamma ytor fina inför sommaren. När vi är klara får alla som 

deltagit korv med bröd och kaffe.  

Föreningens (inofficiella) Facebooksida 
Många av föreningens medlemmar är med i en gemensam och låst Facebookgrupp som är 
till för oss boende. Här diskuteras och delas information som rör föreningen. Den är inte 
officiell i den meningen att man kan lämna in frågor till styrelsen. Styrelsen använder den 
heller inte för att sprida information. Det är dock bra att vara med! Adressen till gruppen är 
https://www.facebook.com/groups/111185748900243/ och gruppens namn är Långbrodal. 
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Uppsnyggning av grönytor vid Linbodagränd 
Styrelsen har godkänt en ansökan från medlemmar som velat snygga upp grönytorna på 

Linbodagränd. Arbetet består i att först rensa upp i befintliga grönska, för att sedan plantera nytt. 

Här planteras både olika former av buskar, men till hösten också vårlökar. Föreningen bekostar inköp 

av grönt och arbetet utföres av närboende under våren.    

 
 


