
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev maj 2022 
 
 
Årsstämman och nya förtroendevalda 
Tack alla ni som medverkade och engagerade er i årsstämman 28/4. Verksamhetsåret 2021 är nu 
lagt till handlingarna. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan brfentitan.se samt 
på mittHSB. Där kommer även protokoll från stämman läggas upp när det är klart. Entitan har nu en 
ny styrelse, valberedning och revisor och den förra styrelsen, valberedningen och revisorn tackar för 
sig. 
 
Ny roddmaskin i motionslokalen 
En ny roddmaskin är på plats i motionslokalen då den gamla tjänat ut. Vill du engagera dig i 
motionslokalgruppen så maila info@brfentitan. För att få tillgång till motionslokalen så finns 
information på brfentitan.se om hur du går till väga. 
 
Bytesrummet 
Bytesrummet är nu åter öppet och en bytesrumsgrupp har bildats. I bytesrummet kan du lämna fina 
och hela saker och kläder som du inte längre har användning för. Inga möbler eller elektronik får 
lämnas. För mer information se brfentitan.se. 
 
Entitans vardagsrum ”Holken” 
Entitas vardagsrum ”Holken” öppnar måndag 16 maj. ”Holken” är tänkt att vara en plats där Entitans 
medlemmar kan träffas och umgås med varandra på dagar och kvällar. Barn är välkomna, men i vuxnas 
sällskap. Vår Holk är inte bokningsbar; kom bara ner, bestäm träff med någon eller kolla vilka andra som 
är där. Det är upp till dig vad detta rum blir. Självklart hjälps vi alla åt att hålla fint.  
 
”Holken” kommer att öppet mellan kl 7-22. För att få tillgång till ”Holken” så kontaktar du HSB Kund -
och medlemsservice (KOMS). Telefon: 010-442 11 00 eller på mail: service.stockholm@hsb.se 
 
Tillgång till” Holken” kostar 20 kr i månaden och kostnaden kommer att läggas på din månadssavi. 
Access kommer att aktiveras till din nyckelbricka så meddela i mailet till KOMS vilka brickor som du vill 
ska ha access. 
 
Grillar och utemöbler 
Våren är här och utemöblerna är på plats. Tänk på att flytta tillbaka möblerna om du flyttar dem. De 
ska vara jämnt fördelade så att alla i föreningen kan använda dem. Grillning är endast tillåten på 
avsedda grillplatser. Plocka undan skräp och gör fint när du grillat klart. 
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