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MAILLISTA TILL MEDLEMMARNA 
 
Styrelsen efterlyste mailadresser i förra ViV för att ge oss möjlighet till snabb 
kommunikation till medlemmarna, och vi har fått in en del.  
OBS! Många medlemmar som i olika ärenden haft mailkontakt med styrelsen 
kanske tänker att ”styrelsen har ju redan min mailadress”. Men enligt 
dataskyddslagen får vi inte plocka in en adress i listan om inte medlemmen ifråga 
gett oss sin adress i full vetskap om att den just ska ingå i styrelsens lista.  
Så därför, ni som tycker det är ok att lämna er emailadress, maila den till 
info@vasterbris gärna med rubriken ”Maillistan” så att det på det sättet framgår 
att ni tillåter adressen att ingå i styrelsens maillista! OBS, vi har fått in några 
”anonyma” mailadresser, så glöm inte att även skriva ert namn / adress!  
 
FRÅGOR TILL STYRELSEN 
 
Styrelsen uppskattar att medlemmar mailar frågor, förslag eller påpekar saker som 
bör åtgärdas. Dock måste vi be er ha tålamod med att vi inte kan besvara mailen så 
snabbt som ni skulle önska. Ni måste tyvärr räkna med att det kan ta upp till en 
vecka att få svar, beroende på att vi ibland måste ta kontakt med utomstående som 
t ex HSB, olika företag eller myndigheter. Många frågor måste också förberedas och 
sedan gås igenom och beslutas gemensamt på styrelsemöte, som äger rum en gång 
per månad, juli månad undantagen. 
För att inga mail ska ”komma bort” har styrelsen beslutat att prova med ett 
rullande schema där en styrelseledamot per vecka har ansvar för mailen.  
Men misstag kan ske ändå, och har ni inte hört något inom en vecka, så snälla, 
maila en gång till! 
  
BOMMEN 
 
Bilbommen har nu äntligen fått rätt lås monterat. Låset har en funktion som gör att 
bommen måste vara i stängt läge för att nyckeln ska kunna tas ur nyckelhålet.  
Det kommer att vara samma nyckel till bommen som det är till cykelkärran. För 
dem som bott här länge så är det den nyckel som förr kallades ”husmorsnyckeln”. 
Nyckel kan nu fås mot 200:- i deposition. Kontakta styrelsen! 
 
TRÄDBESKÄRNINGEN 
 
I månadsskiftet september-oktober kommer föreningens alla körsbärsträd och 
plommonträd att beskäras. Några träd kommer att helt tas bort. 
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ARBETSHELGEN 
 
Höstens arbetshelg blir som tidigare meddelats lö-sö 19 och 20 oktober. 
Containers är beställda och gratisloppisen är välkommen tillbaka! 
 
TAKEN 
 
Arbetet har fortskridit i varierande takt. Fn är arbetet ca 7 veckor försenat.  
Vi har ännu inte fått svar på vår förfrågan till kommunen om att under 
arbetssäsongen få ett antal p-platser längs Norrholmsvägen. 
 
 
INFORMATION/ORDNINGSREGLER 
 
Inga nya tillägg. 
 
 
INRE OCH YTTRE FÖRÄNDRINGAR 
 
Vi vill påminna om att alla större förändringar, såväl yttre som inre, måste ha 
tillstånd av styrelsen. Exempel på yttre förändringar är nya / utbytta staket, altaner, 
fönster, dörrar, markiser etc.  
Tillåten färg/ design framgår av ordningsreglerna, men tillstånd måste alltid sökas. 
Styrelsens ambition är att våra huslängor med omgivning ska ge ett ordnat och 
harmoniskt intryck. Därför vill vi i möjligaste mån försöka behålla områdets 
ursprungliga färgsättning och design.  
Vi är väl medvetna om att det i föreningen finns t ex dörrar och markiser som inte 
överensstämmer med reglerna. En del av dessa har monterats med tillstånd av 
tidigare styrelser, en del har kommit på plats utan något tillstånd alls. Dessa 
kommer att få återgå till tillåten färgsättning i takt med att de behöver bytas ut 
eller målas om. 
 
 

                                     Kontaktinformation 
Föreningens hemsida: www.vasterbris.se 
Kontakt med styrelsen: maila till info@vasterbris.se 
Frågor / felanmälningar till HSB: ring 010-442 11 00 eller maila 
service.stockholm@hsb.se  

Styrelsemedlemmar 
Hanna Mankeus, nr 81, Majvor Kronheffer, nr 197, Daniel Eriksson, nr 123, 

Björn Segendorf, nr 87, Karin Herlitz, nr 97 och Peter Bergqvist, nr 133. 
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