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Årsstämman 
Föreningens årsstämma hölls den 16 maj 

på Europaporten. Totalt deltog 129 stycken 

personer på stämman. Styrelsen vill tacka 

alla som kom men samtidigt uppmana fler 

att delta på årets viktigaste föreningsmöte. 

Det är viktigt att varje röst blir hörd! 

 

Styrelsen består nu utav följande 

medlemmar: 

 

Ordförande: Lars Parnestam 

Sekreterare: André Boysen 

Ledamot: Mikael Engström 

Ledamot: John Richards 

HSB Ledamot: Stellan Håkansson 

Suppleant: Margaretha Håkansson 

Suppleant: Paul Liedberg 

 

Finanspolicy.  
Föreningen eftersträvar långsiktigt att ha 

jämn inbördes storlek på lånen, att lånen 

förfaller i jämn takt, att fasträntelån 

förlängs mellan 1-5 år och att andelen 

rörlig ränta utgör ca 20-40 %.  Med hänsyn 

till föreningens goda ekonomi och det 

faktum att man inte ser något 

lånefinansierat underhåll de kommande två 

åren, motiverar en amorteringstakt på 2% 

av utestående lån. Styrelsen avser även att 

göra en punktamortering (lösen) av ett lån 

på 8,5 miljoner som förfaller 1 september.  

 

Inför låneförfall bör det övervägas om 

eventuell överskottslikviditet skall 

användas till ytterligare punktamortering. 

Grillfesten 
Grillfesten närmar sig med stora steg och 

är planerad den 24 augusti. Det kommer att 

finnas mat, musikunderhållning och 

hoppborg för barn. Inbjudan kommer snart 

att skickas ut till er. Styrelsen ser fram 

emot att få träffa er alla! 

 

Miljöhusen 

Styrelsen vill återigen påminna om hur 

viktigt det är att källsortera och följa 

reglerna. Följs inte reglerna så innebär det 

en stor merkostnad för föreningen. Det är 

även viktigt att vika ihop större kartonger 

så mer får plats i våra soptunnor. 

 

Husmötet 
Styrelsen tackar för ert deltagande på 

husmötena i april och har sammanställt de 

synpunkter som togs upp. Styrelsen 

kommer givetvis utvärdera denna input och 

ta med det under nästkommande 

styrelsemöten. 

  

Välskött förening 

Brf Domaren är och har alltid varit en 

välskött förening. Styrelsen har en 

ambition att den även i fortsättningen 

förblir så. Därför är det viktigt att alla 

medlemmar följer våra stadgar, 

ordningsregler, visar respekt för sina 

grannar och bryr sig om vad som händer i 
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föreningen samt vårdar våra gemensamma 

tillgångar som vi alla är med och betalar 

till. Om alla hjälps åt blir trivseln bättre 

och kostnaderna kan hållas nere. 

 

Som medlem och delägare har man inte 

bara rättigheter utan även skyldigheter, 

samt att vara en god representant för 

föreningen. 

 

Fritidsverksamheten. 
Söker någon som kan ansvara för Dart och 

Bordtennisverksamheten. Om ingen är 

intresserad så kommer verksamheten att 

upphöra och lokalen användas till annat 

ändamål. 

 

Grilla på balkong. 
Endast elgrillar får användas, således är 

inga gasol/kolgrillar är godkända. 

 

Loppis 
7 September är det planerat gemensam 

loppis med föreningarna i Ekonomiska 

föreningen. Mer info kommer angående 

upplägget. 

 

Förbjudet att mata fiskmåsar på 

området 
Det är absolut förbjudet att mata fiskmåsar 

på området. Föreningen betalar pengar för 

att aktivt hålla dessa i schack, därför är det 

inte bra att detta motarbetas. Fåglarna 

förorenar kraftigt lekplatser, sittmöbler etc. 

Vill man tvunget mata dessa fåglar, får 

man göra det på annan plats. 

 

Grillplatserna 
Föreningen har satt ut metalltunnor vid alla 

grillplatser på området. Dessa metalltunnor 

är avsedda för aska ifrån grillen. Matavfall 

och engångsartiklar etc måste var och en 

slänga i miljöhuset. 

 

Fastighetskontoret. 
Under v 28-31 håller kontoret stängt för 

besök. Telefonsvararen funkar som vanligt, 

och personal lyssnar av regelbundet. En ny 

reparatör/fastighetsskötare Mats Olsson har 

anställts och skall ersätta Gert Bengtsson 

som pensionerar sig i augusti. 

 

Ni når fastighetskontoret på: 040-96 42 12. 

 

Fastighetsjouren sköts av Securitas på 

telefon 040-661 01 65. Gäller vid akuta fall 

efterkontorstid samt helger. 

 

 

Styrelsen önskar er alla en 
trevlig sommar! 
 

 

 

 

 

 

 


