
 

Nyhetsbrev April 2019 

 

Hej alla medlemmar i Brf Långbrodal 
Vårens korta nyhetsbrev börjar med att påminna om kommande händelser.  

Årsstämman 23/4 och motioner 
Tisdag den 23 april kl 18.00 är det dags för årsstämma i Långbrodalskolans matsal. Tiden för 

inlämning av motioner löper ut på måndag den 9 april så än finns det några timmar att inkomma med 

förslag. 

Traditionsenlig gemensam städdag med korvgrillning Lördag 27/4 
Lördagen den 27 april från klockan 9.30 och framåt är det dags för den gemensamma städdagen i 

föreningen. En perfekt dag att träna barnen i gemensamt ansvar och att förtjäna sin veckopeng. 

Kaffe, saft och korv serveras ca 12.15 vid sopförrådet, stora parkeringen. Det lättaste är att var och 

en gör sedvanlig uppfräshning runt sin egen tomt och närområde. Utöver det kommer det att finnas 

en lista med lite större arbetsuppgifter för våra gemensamma ytor. 

Inköp 
Föreningen har lämpligt nog utökat “maskinparken” med hjulhacka (till grusgångar), 

beskärningsredskap och en högtryckstvätt som kan nyttjas av föreningens medlemmar. 

Högtryckstvätten är framförallt tänkt att användas till enskild trallvård. 

Nybyggnation i området 
Det har säkert inte undgått någon att bygget av idrottshallen har kommit i gång. Enligt projektledaren 

är nu pålningsarbetet klart. Dvs att den värsta fasen ur buller/störningsljud synpunkt bör vara över. 

Fast fram till augusti 2020 lär vi få dras med ljud från byggarbetsplatsen. 

Parkeringsplatser 
Det ryktas om att införa avgiftsbelagd gatuparkering i området. Därför påminner vi om att föreningen 

har platser att hyra ut för en billig peng. Det har också uppmärksammats att våra 

gästparkeringsplatser nyttjas av icke medlemmar dagtid. Styrelsen kommer att beställa förtydligande 

skyltning. 

 

 

 



 

Information och kontaktuppgifter 
Bifogar ännu en gång en sammanställning av ansvarsområden inom styrelsen så här ser de ut i grova 

drag. Går du och tänker på något? Stort som smått tvekar aldrig att höra av dig till någon av oss! 

Ansvarsfördelning inom styrelsen 

Ekonomi och försäkringar  
  

Martin Moberg 
073-6997674 

Beställning av nycklar och information Liselotte "Lotta" Fries 
0739-299235 
lottafries@gmail.com, 

Hemsidan, fastighetsskötsel, byggnation 
(Sjödalen, NCC) och sophantering 

Mikael Olshammar 
073-0789733 
olshammar@hotmail.com 
  

Föreningens e-post, ärenden Thomas Bergman 
072-5858982 
  

Parkering Christian Ehn 
0733-262131 
  

Grönytor Magnus Kruppke 
070-8548455 
  

Övrigt   

Nycklar till förråd finns hos Olshammar Linbodagränd 3, Glimtoft 
Linbodagränd 9, Bergman Blåoxgränd 10 

Grannsamverkan Johan och Cathy Krüger (sedan tidigare) 

IT/Triple Play, Telia Mikael Formanek (sedan tidigare) 

Mailadressen 

styrelsen@brflangbrodal.se  

används för medlemmar eller andra som vill kommunicera med styrelsen. 

 
/ Allt Gott och väl mött på årsstämman och städdagen! 
 
Önskar Styrelsen  
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