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Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna. 

Gunnar Svansäter Georges Shamoun & Verdi Shamoun 

David Hanna   Anne Åkerstedt & Zandra Åkerstedt   

Anders Åkerström  Ali Ansari 

 

 

Pierre Sjölund, Ordförande 
E-post: pierre.sjolund@visiret.se 

Sara Thapper, Sekreterare 
E-post: sara.thapper@visiret.se 

Linita Foghelin, Ekonomiansvarig, 
E-post: linita.foghelin@visiret.se 

Ulla-Britt Anrén, Suppleant 

Viktor Kumar, Suppleant 

 

Viktiga datum 

Nästa styrelsemöte 

Torsdag den 9 januari 

 

 

Årsavgiften höjs 

Vi kommer höja årsavgiften från 1/1 2020. 

Avgiften höjs med 6,59% 

Vi gör denna höjning för att täcka en del av de 

kostnader som uppkommer i samband med 

tvisten med NCC. 

NCC 

De kommer ej bli klara till årsskiftet med 

reparationen av fasaderna. 

Fyrverkerier 

Det är inte tillåtet att skjuta fyrverkerier 

och smällare på föreningens mark.  

 

Parkringar 

Just nu har vi en ledig parkeringsplats 

om någon önskar hyra. Maila till 

linita.foghelin@visiret.se 

Brandvarnare 

Styrelsen vill påminna er om att 

kontrollera era brandvarnare att de 

fungerar. Kan vara dags för batteribyte 

då de är 11 år sen de monterades. 

Glöm inte släcka stearinljus när ni 

går hemifrån. 

Soprummet 

Vi behöver alla hjälpas åt att sköta 

soprummet. Släng soporna i rätt kärl. 

 

Nu tar styrelsen julledigt och vill 

önska er alla en 

God Jul och Gott Nytt År! 

 



Ett infoblad från BRF Visiret 2019-12-12 Utgåva nr 1/Årgång 2019 

 

 Infobladet 

 

 

 

 

 

 

Kontakt med styrelsen 

Styrelsen har fördelat arbetet så att varje styrelsemedlem har sitt eget 

ansvarsområden. Därför är det bäst att kontakta rätt person från början. 

Fastighet 

Har du ärenden som är relaterad till fastigheten? Det kan röra sig om allt från 

säkringar, till trasiga lampor i trapphuset eller utomhus. Det är Pierre Sjölund 

som är Fastighetsansvarig och honom når du genom att skicka e-post till 

fastighet@visiret.se. 

Ekonomi 

Hit vänder du dig om du t.ex. behöver hjälp i parkeringsfrågor som att hyra p-

plats, säga upp p-plats, beställa parkeringstillstånd, städning av gemensamma 

utrymmen. Linita Foghelin är ekonomiansvarig och du når honom på 

linita.foghelin@visiret.se. 

Mäklarkontakt, upphandlingar, etc 

Som ordförande har Pierre Sjölund det övergripande ansvaret för att förvalta 

föreningens egendom och intressen. Styrelsen fattar besluten och tillsammans 

med suppleanter och ledamöter ser jag till att besluten verkställs. Ordförande 

når du genom att maila till pierre.sjolund@visiret.se. 

Information 

Styrelsen står för informationen från styrelsen till alla medlemmar. Har du 

några tips på information, maila styrelsen@visiret.se 

Suppleanter 

Ulla-Britt Anrén och Viktor Kumar är våra två suppleanter. 

Viktigt att veta 

Vi ber dig respektera att styrelsens ledamöter inte vill bli störda på sina privata 

telefoner. Behövs telefonkontakt ber vi att få ringa upp dig efter initial kontakt 

via e-post. 

 

 

Tänk på dina grannar 

Vi bor alla i flerfamiljshus. 

Det innebär att vi får tåla visst 

ljud men för allas trivsel 
sänker vi ljudnivån lämpligt 

efter 22:00.  

 

Fimpar, snus & skräp 

Att kasta fimpar och snus är 

nedskräpning och som alla vet 

så bryter man mot stadgarna 

när man skräpar ner på 

föreningens mark. Det är ju 

för allas trevnad vi vill ha fint 

i vår förening. 

 

 

Våra papperskorgar utanför 
portarna är till för småskräp.  

 

Inte hushållssopor eller 
McDonaldsskräpet. Fåglarna 

river ut allt på marken. 
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