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Föreningsstämman den 28 juni 
 
Den 28 juni 2012 hölls BRF Fyrhöjdens andra ordinarie föreningsstämma. Du som är 
medlem i föreningen kan ta del av stämmoprotokollet genom att kontakta styrelsen 
via telefon eller mejl.    
 
Ny styrelse i BRF Fyrhöjden 
 
På stämman valdes en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret: 

Sanna Vesterby, ordförande Marcus Hansson, sekreterare 

Marie Engström, kassör Stefanie Bott, verksamhetsansvarig  

Johan Hedberg, ledamot Olle Holmström, ledamot  

Björn Aschan, suppleant Eva Johansson, suppleant 

Andreas Linde, suppleant Linnéa Pontvik Ekeroth, suppleant 

Mourad Tajiou, suppleant  

Anne-Lie Backman, föreningsrevisor Anders Nilsson, revisorssuppleant 

Du kommer inom kort att kunna läsa mer om oss i styrelsen på brffyrhojden.se.  
 
Arbetet framöver 
 
Vi i styrelsen har sedan stämman haft flera möten och har jobbat hårt för att sätta 
oss in i allt som rör föreningen. Vi kommer att arbeta för att BRF Fyrhöjden ska ha 
en god ekonomi och intensifiera vårt samarbete med förvaltaren Teoge för att få full 
kontroll över allt som rör fastigheterna.  
 
Regelbunden information från styrelsen 

Det här är den nya styrelsens första infobrev. I slutet av varje månad har vi 
styrelsemöte. Därefter kommer månadens infoblad att sättas upp i portarna och 
publiceras på hemsidan. Vill du som medlem ha infon i din egen mejlbox? Skicka ditt 
namn, din adress och lägenhetsnummer till info@brffyrhojden.se så ordnar vi det!
    
 

Miljöstugan 

Tyvärr är det väldigt stökigt i föreningens miljöstuga. För trivselns skull vill vi be er 
alla att visa respekt mot varandra och slänga rätt sak på rätt ställe så att miljöstugan 
kan hållas fin! 
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Inbrott i föreningens fastigheter 

Under sommaren har det förekommit inbrott och inbrottsförsök i våra hus. För att 
minska risken för liknande händelser i framtiden: lämna inte fönster och 
balkongdörrar öppna när ni inte är hemma, och var uppmärksamma på misstänkta 
händelser i området! 

 

Vill du hyra p-plats? 

Det finns ett antal lediga parkeringsplatser tillgängliga för uthyrning. Kontakta 
styrelsen för mer information! 

 


