
B ostad s rät ts f öre n in ge n Hä g ge n

Höst, en ny styrelse och en bro
Nu är snart den härliga hösten och vintern här och vi säger välkommen till 

ett nytt nummer av Häggennytt. Just nu planerar vi för en gårdsdag - som vi 

hoppas många ser fram mot. Styrelsen har fått nya medlemmar och gården har 

fått ett nytt förråd. Som ni kanske såg på SVT i söndags, så var vårt hus med i 

serien Bron. Tveka aldrig att höra av dig om det är några frågor eller om du har 

idéer på förbättringar.

 

Hälsningar

Kent Lundgren, ordförande - Jenny Hansson, kassör - Malin Johansson, 

sekreterare - Fredrik Karlsson, ledamot - Tomas Erlandsson, ledamot 

 

Styrelsen BRF Häggen

Oktober
2013



Ny styrelse
Malin Johansson - sekreterare

Malin bor i trappa fem och gick med i styrelsen vid 

senaste årsstämman.

Tomas Erlandsson - ledamot

Tomas bor i trappa 1 och har precis gått med i styrelsen.

Det är mycket roligt att det kommer in nya personer till styrelsen och 

hoppas att fler intresserar sig - precis som Malin och Tomas har gjort. De 

kommer att bli introducerade till arbetet i styrelsen under hösten/vintern 

då våra antaganden i styrelsen kommer att utkristalliseras.

Kent Lundgren - ordförande

Kent har varit med i styrelsen i tre år. Kent är en klippa i styrelsen då han har mycket 

kontakt med alla våra samarbetspartners. 

Jenny Hansson - kassör 

Jenny har varit med i styrelsen i 4 år. Jenny har tidigare varit vice ordförande men har i 

år blivit kassör och har hand om föreningens pengar. 

Fredrik Karlsson - ledamot

Fredrik har varit med i styrelsen i 4 år. Han kommer framförallt att arbeta med den 

tekniska förvaltningen i samarbete med Bredablick.

Gårdsdag 
5/10 

Välkommen på gårdsdag lördagen 5 oktober kl 10!

Vi hjälps åt att göra gården fin innan vintern. 

Vi ses kl 10 och när vi jobbat ett tag grillar vi korv.

Ju fler vi är som hjälps åt, desto snabbare

och roligare blir det!

Vänligen, Styrelsen



Längre 
tvätttider
Styrelsen föreslår att förlänga 
tvättiderna.

Förslag nya tvättider:
06:00-24:00

Kom gärna med synpunkter på 
förslaget till styrelsen:
brfhaggen@hotmail.com
070-072 29 56

Trädgårds-
grupp
Vi kommer att få en trädgårdsgrupp 
i vår förening. Flera medlemmar har 
visat intresse och för närvarande är 
det fem medlemmar som kommer 
ingå i gruppen.

Det är toppen om de som är 
intresserade kan dyka upp på 
gårdsdagen den 5 oktober eller 
meddela Ingrid Thorin i trappa 6. 

Ingrid nås på:  

ingrid.thorin@comhem.se 
telefon: 070-611 66 39

Gårdsdag 
5/10 

Välkommen på gårdsdag lördagen 5 oktober kl 10!

Vi hjälps åt att göra gården fin innan vintern. 

Vi ses kl 10 och när vi jobbat ett tag grillar vi korv.

Ju fler vi är som hjälps åt, desto snabbare

och roligare blir det!

Vänligen, Styrelsen



Lufta  
elementen
För ett par veckor sedan byttes en 
pump i vår värmeanläggning. Bytet 
kan medföra att du kommer ha 
problem med att få igång värmen 
i elementen i din lägenhet. Detta 
åtgärdas genom att lufta elementen.

Här kan du hitta info om hur du gör:
http://www.svenskabostader.se/sv/Hyresgast/

Gor-det-sjalv/Lufta-element/

Nytt förråd på 
gården

Bron

Ett nytt förråd på gården har byggts. 
Det är framförallt till för barnvagnar.

Om du är behov av av låna ett för-
råd eller om du inte är i behov av ditt 
förråd - kontakta styrelsen.

För ungefär ett år sedan spelades 
tv-serien bron in i Malmö och 
Köpenhamn. Delar av inspelningarna 
skedde hos oss i Brf Häggen. Du 
som såg premiäravsnittet i söndags 
kanske noterade att vårt hus och 
område var med.

Nu ska det bli spånnande att se vad 
som egentligen kommer hända i 
huset... ett mord eller en sexorgie...


