
   

Nyhetsblad juni 2022                          Bostadsrättsföreningen Kurortsparken  

Föreningsstämman  bevistades av 35 medlemmar. På grund av bl a avflyttning och 
hälsoskäl avgick fyra tidigare styrelseledamöter och avtackades vid stämman. De sju som 
fick stämmans förtroende att leda föreningen det kommande året presenterar sig så här: 

Birgitta Andersson, KNv 19  Ledamot med 1 år kvar. Har nyligen slutat mitt arbete som 
kock i Varbergs kommun. Blivit pensionär! Tycker mycket om resor och umgås gärna med 
barn och barnbarn. 

Stig Augustsson, KNv 21  Styrelsens ordförande vald för 2 år. Pensionerad dalslänning med 
stort idrottsintresse. Bott i 21:an sedan 2020 efter flytt från Espevik. Har jobbat som fritids-
chef i trettio år, först i Laholm och sedan i Marks kommun. Under hela livet engagerad 
föreningsfunktionär i olika befattningar. Ser med spänning fram emot ordförandeskapet. 

Ulf Bergstrand, KNv 25  Styrelsens kassör vald för 1 år. Ny i styrelsen men har bott i 
föreningen i två år. Har grundat ett säljbolag inom dagligvaruhandeln och drivit det i 20 år. 
Nu pensionerad och passionerad golfare. Bor även i Sthlm men ser många fördelar med att 
bo mer i Varberg. Rollen som kassör passar bra att jobba med på distans.  

Lennart Folkeson, KNv 19  Styrelsens sekreterare vald för 1 år. Pensionerad docent i till-
lämpad ekologi. Intresserad av natur och kultur, inte minst klassisk musik. Jobbar gärna 
praktiskt med vård av kulturlandskapet. 

Vidar Hammersland, KNv 19  Styrelsens vice ordförande vald för 1 år. Föreningens 
representant i samfällighetsföreningen. 61 år, produktchef i Lindab-koncernen. Kommer 
från Norge, ”varbergare” sedan 1986. Bott i föreningen sen 2019. Fritid: blåsiga dagar 
windsurfing, annars golf. Ser fram emot att engagera mig i Brf Kurortsparken. 

Ing-Mari Janzon, KNv 25  Ledamot vald för 2 år. Sångpedagog, kyrkomusiker, kör- och 

workshopledare samt författare. Eget konsultbolag inom röstutveckling och skapande kör. 

Innovation är en viktig drivkraft i mitt liv. Som kontrast till musiken är jag golfspelare. 

Mats Larsson, KNv 27  Vice sekreterare vald för 2 år. Jag har bott på denna fantastiska plats 
i fyra år. Arbetar på Volvo Cars IT-avdelning i Göteborg. Gillar att röra på mig ute i naturen, 
nära hav och klippor. Nyfiken på det mesta, bl.a. sport, historia, geografi och matlagning. 

Skorstenen  på f d panncentralen kommer att rivas redan i sommar.  

Undercentralen Genom ett tilläggsavtal övertar Systeminstallation ansvaret för tillsyn och 
jouråtgärder på Brf undercentral. Detta minskar styrelsens jobb med fastighetsskötsel.  

Grillplatser  Även norra grillplatsen, bakom cykelgaraget KNv 19, är nu redo att användas!   

Miljörummet  På sommaren är det hårt tryck på återvinningen. Vik ihop kartonger mm!!  

Hemsidan kurortsparken.se  innehåller stadgar, årsredovisning, stämmoprotokoll, flytt-
komihåg, information om laddstolparna och tvättstugan och mycket mer.  Alla boende bör 
känna till Trivselreglerna, som uppdateras kontinuerligt. Planerar du att renovera lägen-
heten, läs noggrant ”Renovering av lägenhet”.  

Kontakt med styrelsen:  fragor@kurortsparken.se eller brevlådan vid tvättstugan. 

Nästa nummer planeras utkomma i september 2022. Styrelsen önskar alla medlemmar en avkopplande sommar! 
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