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Årsstämman är uppskjuten till 29 juni. 
Välkomna till brf Redarens ordinarie årsstämma den 29 juni klockan 18.00 i föreningslokalen på 
Redargatan 3. (Om vädret tillåter kanske vi till och med kan vara utomhus). Formell kallelse med 
dagordning kommer att anslås i portarna. Årsredovisningen finns redan att tillgå på hemsidan.  
 
Valberedningen 
Om du vill vara med och jobba i styrelsen anmäler du ditt intresse till valberedningen, 
sammankallande Martin Erlandsson, martin.erlandsson@alandsbanken.se och Hale Falsafi Amin 
halefalsafiamin@gmail.com Eller via Styrelsens postbox Redargatan 3. 
 
Nya pollenfilter i mitten av maj 
I mitten av maj kommer vi att dela ut nya pollenfilter. Det är viktigt för inomhusklimatet och 
ventilationen i hela fastigheten att alla byter filtren regelbundet. Genom mätningar har vi kommit 
fram till att var 18:e månad är ett lämpligt intervall. För att försäkra oss om att alla byter filter, och 
för att kunna köpa filtren till ett lägre pris, köper föreningen in och delar ut filtren. Instruktioner 
om hur man byter filtren finns på hemsidan. 
https://www.hsb.se/stockholm/brf/redaren/medlemsinformation/skotselrad/ventilation/ 
Kostnaden för filtren, 137, 50 kr per filter, debiteras på avgiftsavin för juni eller juli. 
 
Vårens städdag 
Vårstädning kommer att utebli pga av rådande situation med covid-19. 
   
Uthyrningslägenheterna 
Föreningen har två uthyrningslägenheter, för mer information och bokning se hemsidan 
”Uthyrningslokaler” 
   
Vad är störningar? 
I sitt boende får bostadsrättshavaren samt de personer som besöker, bor hos denne eller hyr av 
denne i andra hand inte utsätta andra boende för störningar som kan inverka menligt på de 
boendes hälsa eller boendemiljö till en sådan grad att det inte rimligen bör tålas. Den boende ska 
dessutom iaktta vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten 
samt följa de ordningsregler bostadsrättsföreningen satt upp. Läs mer på hemsidan. 
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