
BRF Fyrhöjden - Valberedningen 

 
 

Fyrskeppsvägen byggdes i slutet på 40-talet och har fram till 2011 bestått av 

hyresrätter som ägts av olika fastighetsbolag. 

2011  bildades ”Bostadsrättsföreningen Fyrhöjden” och hyresrätterna 

ombildades till bostadsrätter.  Föreningens första stämma hölls i maj 2011.  

Stämman valde en styrelse och en valberedning för verksamhetsåret 2011/12 

 

Valberedningen 

 
Göran Popping                     Helen Derkert                        Benny Vesterby  

Fyrskeppsvägen 87                     Fyrskeppsvägen 89    Fyrskeppsvägen 138 

070-79 78 342                     073-68 34 460     076-12 26 333 

sylvia.popping@yahoo.se                    helene.m.derkert@stockholm.se       bvy@spray.se  

 

Valberedningen har nu påbörjat arbetet med att förbereda inför föreningens 

nästa stämma som enligt stadgarna skall hållas före juni månads utgång 2012. 

http://brffyrhojden.se/
mailto:sylvia.popping@yahoo.se
mailto:helene.m.derkert@stockholm.se
mailto:bvy@spray.se


Vårt uppdrag är att till nästa stämma ge förslag på en bra sammansatt styrelse 

och bra revisorer för verksamhetsåret 2012/2013. 

Vår uppfattning är att styrelsen skall innehålla personer med olika typer av 

kompetens såsom t.ex kunskaper om: 

Ekonomi    

Byggnation / fastighet 

IT / hemsida / bredband 

Sociologi / grannsamverkan / trivsel 

Lokalutveckling (våra gemensamma utrymmen) 

Administration / föreningskunskap / 

Juridik / förhandling 

Trädgård / utemiljö 

Upphandling / Försäljning 

Barn & ungdomar  

Entreprenörskap  

 

Vi ser gärna att Du ställer upp som förtroendevald i föreningen. 

Vi kommer under våren att undersöka vilka av oss medlemmar som vill 

delta i den nya styrelsen. Det här brevet är en vädjan till er alla att fundera 

på ifall just Du, eller någon annan du känner, är intresserad av att ingå i 

den kommande styrelsen.  

Ring oss, maila oss, kom hem till oss eller hugg oss på gatan, vi vill gärna ha 

dina synpunkter.  

 

Ju större engagemang vi som enskilda medlemmar visar i föreningens 

angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och 

förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening. 

 

Vi hoppas att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald. 

Vi i valberedningen kommer under våren att kontakta de personer som vi 

får tips om eller som själv visat intresse av att på något sätt delta. 

Fyrskeppsvägen den 21 februari 2012 

Valberedningen 


