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VASAVÄGEN 6 SOLNA   

Nya styrelsen 
På det konstituerande mötet valdes följande 
styrelse: 

1.  Mia Nystrand – Ordförande 

2. Ingrid Wiik – Kassör 

3. Fredrik Berts – Sekreterare 

4. Christina Elmgren – Ledamot 

5. Kerstin Bergström-Niemi – Ledamot 

6. Peter Lundgren – Ledamot 

7. Blenda Holm – Suppleant 

8. Åsa Nilo – Suppleant 

9. Gonnie Björninger – Suppleant 

10. Jessica Sjöblom – Suppleant 

Denna information hittar du även på anslags-
tavlan på entréplan. 

Felanmälan 
Vid fel i den gemensamma fastigheten vänd 
dig i första hand till styrelsens kontaktperson 
Christina Elmgren, därefter någon annan i 
styrelsen. 

Styrelsen kontaktar sedan Deloitte, MFS eller 
den som ska åtgärda felet. 

Vad gör styrelsen? 
Som ny bostadsrättsförening finns det en 
mängd saker att göra, stort som smått. 

Vi har just nu fokus på att ta fram lämpliga 
projektledare för vårt stambyte och begära in 
offerter från dessa.  

Vi har börjat titta på olika förslag när det 
gäller säkerhetsdörrar. 

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram 
logotyp samt hemsida för föreningen. På 
hemsidan kommer vi att samla all tänkbar 
information rörande föreningen. 
Inte tillgång till internet? Ingen anledning till 
oro, all viktig information kommer att delas 
ut i pappersform i din brevlåda också! 

Under hösten har vi gått, och kommer att gå 
ännu fler, kurser inom ämnen som rör 
styrelsearbete, ekonomisk styrning av 
bostadsrättsförening, förening som 
hyresvärd m.fl. 

Sist, men inte minst, önskar vi er alla en 

Trevlig Allhelgonahelg! 

Styrelsen 

 

 

Trivseldag 12 november 
Den 12 november kl.11.00 startar vi vår första trivseldag. 
Mer information om detta kommer inom kort men boka 
upp datumet i din kalender redan nu. 

 

 

Frågor och funderingar 
Har du frågor rörande föreningen? Något förslag som du 
vill att vi diskuterar inom styrelsen?  

Hör gärna av dig till Christina Elmgren! 

Första informationsbladet 


