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Styrelsen 2011/2012: 

På årsmötet 2011-05-11 valdes ny styrelse. Styrelsen 2011/2012 har på sitt första möte den 16 maj 

2011 konstituerat sig enligt följande: 

- Anders Nelving (79B): Ordförande 

- Per Fegler (5B): Vice ordförande 

- Sofia Madsen (79B): Kassör 

- Linn Johansson (5A): Sekreterare 

- Mikael Graffner (79B): Suppleant 

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen kommer inom kort att uppdateras på hemsidan. 

 

Ett stort TACK till de avgående styrelseledamöterna Anders Melander, Carl-Johan Krusell, Malin 

Vikström och Elisabeth Vestermark för deras arbete och stora engagemang för och i föreningen!! 

 

Information via e-mail: 

I samband med nyckelutlämning samlades e-mail adresser in. Som ni förhoppningsvis har märkt har 

dessa använts för informationsutskick i samband med påminnelse om årsmötet.  

Har du inte fått e-mail om årsmötet eller ett e-mail med detta informationsmeddelande, skicka ett 

mejl tillstyrelsen på adressen angiven nedan så lägger vi till dig på sänd-listan. 

Framöver kommer informationsbrev och kallelser endast distribueras i fysisk form genom att 4  

utprintade exemplar, ett i respektive trapphus, sätts upp. Distribution kommer i övrigt ske via e-mail 

och hemsidan www.bernstorp.com. 

Adressen BRFbernstorp@gmail.com kan också användas för att komma i kontakt med styrelsen i 

alla ärenden som inte är akuta. Ambitionen är att minst en gång i veckan läsa och svara på e-mail 

som inkommit till adressen. 

 

Kort referat från vårmötet: 

16 + 2 (fullmakt) hushåll var närvarande på stämman. Årsredovisningen för 2010 och protokoll från 

stämman kommer inom kort att finnas på hemsidan.  

Under redovisningen av 2010 (§8) föredrogs följande: 

- Vi har gjort ett väldigt positivt resultat under 2010. Precis som för 2009 är det till stor del på 

grund av det gynnsamma ränteläget. På plussidan ligger också att vi haft väldigt få 

reparationer. Två iskalla vintrar med mycket snö har emellertid satt sina spår i såväl 

uppvärmningskostnader som snöskottningsavgifter. Det noterades också att de 

snöskottningsavgifter o värmekostnader som syns i 2010 års redovisning är från förra 

vintern, årets vinterkostnader kommer först på innevarande års bok.   

- Styrelsen arbetar aktivt med att ta fram en ny 10 års plan (renoveringsplan). I den besiktning 

som genomförts står det klart att vi generellt har ett bra och välbyggt hus. Våra nästa stora 

kostnader är sannolikt relaterade till kostnader för ett stambyte (ett stambyte beroende på 

vilken teknik som kan användas ligger på mellan 30.000:- till 130.000:-/lgh). Andra mindre 

renoveringar är relaterade till visst takarbete och allmän översyn av vissa fönster.  

Det beslutades under §17 att anta styrelsens motion om kollektiv bredbandsanslutning.  

- Konkret innebär detta att styrelsen kommer att teckna en gruppanslutning (via våra nya 

bredbandsuttag) för samtliga medlemmar till en kostnad av max 150:-/månad. Mer info om 

detta kommer inom kort. 

Styrelsen arbetar för att detta skall vara på plats till 1.oktober 2011. Här och nu poängteras 

det därför ännu en gång att ”teckna inga nya bredbandsavtal eller förläng gamla avtal”!  

http://www.bernstorp.com/
mailto:BRFbernstorp@gmail.com
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Information från vår grannförening – cyklar måste flyttas: 

Vår grannförening, BRF Katrinetorp, mitt över gården har kontaktat oss för att meddela nästa steg i 

deras renoveringsplaner. Inom kort kommer grävarbete påbörjas. Det skall läggas ny dränering runt 

deras hus. I samband med detta kommer de också göra vissa modifieringar i trädgården vilket berör 

cykelstället mellan våra hus.  

Det cykelställ som ligger mellan våra hus på Bernstorpsgatan tillhör Katrinetorp. Man har bestämt 

sig för att ta bort det och istället anlägga gräsmatta + häck. Då flera av cyklarna som står där 

troligen tillhör våra medlemmar vill man informera om att alla cyklar som står kvar den dagen 

arbete påbörjas kommer att avlägsnas. Så snälla, vet du att du har din cykel parkerad där, flytta den 

innan slutet av nästa vecka!  

 

Nya Medlemmar: 

Varmt välkomna i föreningen säger vi till Therese (5A), Amelie och Mårten (79A) och Marie och 

Manuel (79A). 

 

Piskbalkongen: 

Styrelsen räknar med att inom kort påbörja igensättningen av piskbalkongen (enligt beslut på 

stämman 2010). Ambitionen är att påbörja och slutföra arbetet innan sommarsemestern, men om vi 

bedömer att vi inte kan klara det innan semestern kommer hela arbetet skjutas till efter semestern. 

Under tiden arbetet är igång kommer det innebära både ljud och ökat spring i trapphusen – 

framförallt för er i 5A och 5B. Vi hoppas ni har överseende med detta. 

 

Trädgården: 

Nytt kranhuvud har införskaffats. Om vädret skulle svänga och bli väldigt torrt kommer styrelsen 

ombesörja bevattningslista i likhet med tidigare år. Nu är dock trädgården så pass gammal att den 

bör klara sig utan vatten varför vi avvaktar så länge det inte är akut torrt. Mer information kommer 

via mejl om detta blir aktuellt. 

 

Sköna vårhälsningar hälsar 

/Styrelsen 


