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FÖRENINGSSTÄMMA  

På grund av rådande omständigheter hölls föreningsstämman i år den 23 april 2020 i parken 

bakom C-huset. 31 medlemmar var på plats i solskenet där stämmoordförande Rolf Nersing 

guidade oss genom dagordningen. Protokollet finns uppsatt vid tvättstugorna, på hemsidan eller 

kontakta styrelsen om du vill ha ett exemplar. 
 

STYRELSEMÖTEN  

Styrelsen har beslutat flytta sina möten till tisdagar från och med maj i år. Datum för styrelsens 

möten finns i informationen i trapphuset och på hemsidan under kontaktinfo. 
 

ARBETEN MED VENTILER  

Arbetet med utbyte av termostater och luftningsnipplar i 

lägenheterna är nu avslutat och man fortsätter bland annat 

med stamventilerna i källargångarna och kulverten mellan B- 

och C-husen. Är det någon som inte fått termostater och 

luftningsnipplar utbytta kontakta styrelsen snarast. 

 

TVÄTTSTUGAN 

Styrelsen har tröttnat på att vissa medlemmar inte städar efter sig i tvättstugan och 

kommer börja göra stickprov. Visar det sig att någon satt i rutin att inte städa har vi 

möjlighet att frånta medlemmen nyckeln till tidsbokningen. Vi tar gärna emot förslag 

på andra sätt vi kan komma till rätta med problemet. 
 

LEKPLATSER 

I samband med dräneringen kommer gungorna, sandlådan och lekstugan bakom D-huset att tas 

bort och föreningen kommer fokusera på lekplatsen mellan A- och B-husen. 
 

GRILLDAGS 

För att undvika att våra grillar med tillhörande sittplatser används av de som 

inte bor i Brf Prosten kommer grillgallren från och med i år förvaras i 

cykelförråden (i gången mellan B- och C-huset samt mellan D- och E-huset). 

Var snälla och ställ tillbaka gallren när ni är färdiga. 
 

HEMSIDAN 

På hemsidan brfprosten.se kan ni hitta information om vad som gäller i föreningen men även 

blanketter för bland annat felanmälan. Under fliken aktuellt hittar ni exempelvis nyhetsbrev och 

information om eventuella arbeten i fastigheterna. Tänk också på att det finns en 

medlemsdriven Facebook grupp (Vi som bor i Brf Prosten, Bro) 
 

MONICA PÅ HÖRNET 

Som ni vet kämpar många småföretag för sin överlevnad just nu och vi vill gärna påminna våra 

medlemmar om föreningens hyresgäst – frisersalongen Monica på Hörnet på 

Målarvägen 4. I enlighet med regeringens nya regler har vi precis kommit överens 

om en nedsättning av hyran och vi är säkra på att hon också gärna tar emot nya 

kunder. 

 

Tvätta händerna, håll avståndet och njut av våren så gott det går 


