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● Vilken bra start vi fick på sommaren med så många personer som kom och hjälpte 

till att städa våra gårdar. Ni som inte behagade närvara eller meddela er hoppas vi 

istället se till hösten. 

● Föreningen höll årsstämma den 11:e juni. De 20 närvarande medlemmarna valde 

om styrelsen för ytterligare ett verksamhetsår. Vi i styrelsen väljer att tolka det 

låga deltagandet som ett tyst samtycke till styrelsens arbete. 

● Under sommaren behövs frivilliga som kan vattna krukor och rabatter. Tyngre 

arbeten som gräsklippning och ogräsplockning sköts av Svensk Markservice. 

Kontakta styrelsen för samordning. Egna piratplanteringar är ej tillåtna! 

● Ställ in cyklar och barnvagnar i därför avsedda rum. Kedja inte fast dem i räcken, 

stolpar, element etc.  

● Använd gärna grillarna men städa efter er. Är ni rökare så ta med en askkopp ut 

istället för att fimpa i grillen och på gräsmattan. Bokning av pergolas för speciella 

ändamål sker via styrelsen. 

● Nu när semestertiderna kommer så är det högsäsong för inbrottstjuvar. Håll utkik 

och stäng portar och källardörrar som är öppna så att vi inte får oönskade besök.  

● Kör inte upp med era bilar och motorcyklar på gårdarna om det inte är absolut 

nödvändigt.  

● Balkonglådor skall placeras innanför balkongräcket så att de inte kan blåsa ner och 

skada personer eller egendom. 

● Hjälp till att hålla fint och rent i miljöstugan. 

● Behöver du insynskydd till er balkong kan du kontakta styrelsen. Detta gäller också 

önskemål om markis. 

● Vill ni meddela styrelsen något ber vi er att skicka ett mail till föreningens 

e-postadress: brfengelsmannen5@gmail.com. Vi vill dock påpeka att även 

styrelsen kommer att ha semester så att handläggningstiden kan komma att bli 

något längre. 

● Kontaktuppgifter för akuta ärenden finns på föreningens hemsida: 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/engelsmannen/  

● Slutligen så hoppas vi att alla får en glad och trevlig sommar!               /Styrelsen  
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