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Information från styrelsen 2011-06-24 

 

Hej alla medlemmar! 

 
Den nya styrelsen har haft sina två första styrelsemöten. Följande medlemmar 

ingår nu i Brf Måsens styrelse: 

 

Lennart Aldén Suppleant 

Britt-Marie Friborg Ledamot 

Roland Hermansson Ledamot 

Margareta Höglund Ordförande 

Lars Johansson Ledamot 

Lars-Johan Kostet Sekreterare 

John Smaaland Suppleant 

 

Cykelförvaring - Enligt bilagan till protokollet från föreningsstämman 

angående cykelförvaring i föreningens cykelförråd med 17 platser per hus 

(endast 1 plats per lägenhet) ska varje medlem själv ansvara för att märka sin 

cykel med ett buntband runt styret.  

 

Under perioden juli-augusti kan medlem som önskar erhålla buntband för 

märkning av sin cykel kontakta Lennart Aldén (lennart.alden@telia.com, tfn 

070-879 79 80). Omärkta cyklar kommer att bli bortforslade senare under året.   

  

Belysning - Sen tändning av belysningen i området är felanmäld till JM.  

 

Ombyggnad av elsystem - Styrelsen sammanställer föreningens kostnader för 

ombyggnad av elsystem när samtliga fakturor har inkommit. Styrelsen skickar 

därefter underlaget till JM med anspråk på ersättning med anledning av under-

dimensionerat elsystem. 

  

Cylinderlås - Det övre cylinderlåset bör smörjas 2 ggr per år enligt Norrlås och 

då ska bara Assas låsolja användas. Det undre tillhållarlåset skall aldrig smörjas. 

 

Lån och likviditet – Föreningens samtliga lån är för närvarande bundna (dock 

har två lån rörlig ränta med räntetak). Då nästa lån förfaller först 2012-06-30, 

avser styrelsen ej att förtidsamortera då det utlöser en räntekostnadsersättning.   
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Revisionsarvode – Revisionsarvodet för år 2010 är ännu ej fakturerat. Den 

reservering som gjordes i årsredovisningen var för hög och kommer att upplösas 

i 2011 års bokslut.   

 

Hemsidan – Kika gärna regelbundet på hemsidan brfmasen.se. 
 

Kort information från senaste mötet 9 juni inom GA-Kajen.  

Brf föreningar som ingår i gemensamhetsanläggningen är förutom vår egen 

förening, Tärnan, Fyren, Masten och Strandtorget. Vid mötena deltar också JM:s 

representant Fredrik Larsson.  

Inget nytt om bildandet av samfälligheten har meddelats.  

GA-utrymme i Portiken  

Fredrik Larsson rapporterade att JM har beställt el till lokalen som skall 

användas som hobbyrum.  

Mats Johansson, Brf Strandtorget och Jan Ericson, Brf Masten driver projektet 

vidare.  

Allmän anslagstavla  

Kommunen kommer att sätta upp två tavlor efter anvisning om plats, vilket 

tidigare beslutats skall bli vid strandpromenaden samt vid gångvägen upp mot 

Kallhälls station.  

Buskar utmed strandpromenaden  

Nya buskar har planterats nedanför Brf Måsen’s hus. Kostnaden delas mellan 

Brf Måsen och JM.  

Trafik och genomfart 

Farthinder har blivit målade, likaså två övergångsställen vid portiken.  

Fredrik Larsson informerade om att Stellan Mörners väg på sikt inte kommer att 

få användas för genomfart. Vägen tillhör radhusföreningen. En första åtgärd blir 

sannolikt skyltar om förbjuden genomfart.  

Har ni frågor att ta med till nästa GA-Kajen möte den 8 september så hör av 

er till föreningens representanter! 

 

Vänliga hälsningar från Styrelsen  

Brf Måsen     Trevlig sommar! 


