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Förening / Ekonomi   Det ekonomiska läget i föreningen är fortsatt gott. Bättringsmålningen av 

höghusens tak blev mycket billigare än budgeterat. Väggpanelen på våra garage var dock i sämre 

skick än förväntat. Gavelbrädorna fick bytas ut före målning.  Under hösten, när årets underhålls-

arbeten är genomförda och vi har en uppdaterad underhållsplan för kommande år, kommer 

styrelsen att besluta om hur vi ska förfara med det ekonomiska överskott som vi för närvarande 

har i föreningen. 

Nya styrelsen    Bostadsrättsföreningens nya styrelse består av Lars Eriksson (ordf), Elisabeth 

Bengtsson, Gun Blomfelt, Lennart Folkeson, Bengt Ifvarson och Martina Landefjärd Sträng. 

Information om deras olika ansvarsområden finns anslagen i höghusentréerna.  

Samfällighetsföreningen  I samfällighetsföreningens nya styrelse är juristen Lars Bjering 
ordförande. Vår Brf representeras där av vår nye ordförande Lars Eriksson. Kontakt med 
Systeminstallation, som handhar samfällighetens förvaltning, kan tas via Lars. Vid den nya 
lantmäteriförrättningen för området gjordes smärre justeringar. Justeringen av andelstalen i 
samfälligheten kommer att medföra en marginell fördel för vår Brf. NT Mark- och 
fastighetsservice, som sköter mark och vegetation inom samfälligheten, kommer att låta 
upprätta en långsiktig vegetationsplan. Vår Brf kommer att få lämna synpunkter på den.  

Bredband/fiber   Bostadsrättsföreningen har tecknat ett förmånligt avtal om bredband/fiber 
med Telia. Det nya avtalet gäller från oktober 2017. Separat information kommer att delas ut till 
alla bostadsrättshavare.  

Underhållsarbeten  Höghusens balkongkanter och -pelare kommer att målas i sommar.  

Elbilar   Intresserad av att kunna ladda elbil inom området? Kontakta Bengt Ifvarson i styrelsen! 

Cykelförråd   För att minska trängseln i cykelförråden uppmanas de som har garage att där 
förvara cyklar som inte används så ofta. 

Återvinningsrummet   Behållarna för kartong/wellpapp är ofta överfulla före tömning. Om alla 
skruvar av plastkapsylerna och plattar till sina kartonger, kan vi undvika ”översvämning” av 
behållaren och trådvagnen. På så sätt kan vi undvika ökade kostnader för ytterligare ett kärl 
alternativt mer frekvent tömning. 

Tält och bänkar  Föreningen har partytält och bänkar som kan bokas via Elisabeth B i styrelsen.  

Parkbänk  Föreningens ena parkbänk (som var nylackad) är fortfarande spårlöst försvunnen… 

Välkomstskrift   Brf välkomstskrift/trivselregler finns på hemsidan och uppdateras vid behov.  

Hemsida   På hemsidan Kurortsparken.se   finns årsredovisningar, stämmoprotokoll, stadgar, 
välkomstskrift/trivselregler, styrelsens ansvarsområden, aktualiteter mm. Kolla gärna där ibland! 

Synpunkter på nyhetsbladet välkomnas! Nästa nummer planeras komma ut i november. 

Styrelsen hälsar nya medlemmar välkomna i vår Brf och önskar alla boende en trevlig sommar!  


