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Härliga sommarvärme
Efter en härlig sommarperiod är styrelsearbetet nu igång igen 
 

Vi hoppas att alla har haft möjlighet att ta vara på, och njuta av den sköna sommartid som vi haft 

och fortfarande har. Nu väntar en spännande höst med utmaningar och möjligheter. 

 

 

Nya styrelsen 
Den 2:a juni hölls BRF Hagalundens årsstämma 

där föreningens årsbokslut presenterades.  

Den nya styrelsen valdes och består nu av 

följande personer: 

 

André Gustafsson – ordförande 

Johan Gunnarson – vice ordförande 

Magnus Persson – kassör (ny) 

Celina Norberg – sekreterare 

Marianne Melander 

Efrosini Siambalis (ny) 

Kristoffer Jansson (ny) 

Danijela Aleksic – suppleant 

Simon Liljecrantz – suppleant (ny) 

Kerstin Bergeå – suppleant (ny) 

 

Protokollet från årsstämman finns på hemsidan 

och på expeditionen. 

 

 
Stambytet 
Snart kommer inbjudan till informationsmöte 

inför det stambyte vi har framför oss. 

Tvättstugorna 
Tack för att du lämnar tvättstugorna i rent och 

fint skick när du har använt den. 
 

 
 
 
Ventilationsbytet 
Föreningen fick i början av sommaren bygglov för 

att bygga en ny modern ventilationsanläggning i 

våra hus. Arbetet påbörjas i port 12 där nya 

fläktar och värmeåtervinningsbatterier lyfts på 

plats under veckorna 35/36. Fr.o.m. vecka 37 

kommer entreprenören (Henriksbergs Verkstäder 

AB) att påbörja injustering i respektive lägenhet i 

port 12. Berörda boende aviseras om detta inom 

kort. Vi återkommer med tidplan för 

ventilationsbyte i resterande portar. 

 

 

Med vänlig hälsning,  

Styrelsen BRF Hagalunden 

Information till boende i 

BRF Hagalunden 
 

AUGUSTI 2015 


