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Ny styrelse i Brf. Myrmalmen 
Ett stort tack alla medlemmar som kom till vår årsstämma. Vi kunde ha önskat att 
fler hade kunnat komma men det är ju rätt mycket som ska hinnas med. Förutom 
skolavslutningar, sjösättningar av båtar, påtande i vårträdgårdar är det ofta spurt på 
jobbet innan semestern. Vi kanske får överväga att flytta stämman till något 
tidigare. Problemet är att hinna med att få räkenskaperna klara i tid. 

Alltnog, stämman gick bra och vi har en nyvald styrelse. En tidigare ledamot är kvar 
och 5 nya valdes in varav 1 hoppade av dagen efter. Styrelsen består nu således av 5 
personer. Styrelsen kommer att ha mycket att göra framöver.  

Den nya styrelsen består av Klara Nagy, Anders Bogefors, Jonas Lindmark, Fredrik 
Iversen och Pontus Stigeborn. 

Är du intresserad av styrelsearbete nästa år så tveka inte att höra av dig! 

Städdag 
Städdag är planerad till 24 oktober kl. 10.00-12.00. Kom ut och lär känna dina 
grannar! Efter väl utfört arbete kommer vi i styrelsen bjuda på korv m bröd, något 
att dricka och kaffe. Vi ser gärna att alla ställer upp denna dag då det är av största 
intresse att våra hus med omgivning ska vara så fina som möjligt. Vi kommer att ha 
en lista på arbetsuppgifter som behöver utföras och de kommer att fördelas på plats 
kl. 10.00 efter eget intresse. Exempel på uppgifter kan vara skräpplockning runt våra 
hus, tömma källargångar från gamla möbler och annat, putsa fönster i portuppgångar 
mm.  

Grovsoprummet och sopor 
Grovsoprummet är stängt på grund av att vi i föreningen inte sköter oss dvs. slänger 
det som får slängas där. Det har förekommit byggavfall och annat avfall som inte ska 
slängas där vilket medfört extra stora kostnader för tömning av soprummet. Därför 
har styrelsen beslutat att stänga grovsoprummet. Grovsopor och annat som inte går 
som hushållssopor får slängas på en miljöstation, den närmaste finns vid Kvarnbacken 
bakom Plantagen. 

Styrelsen håller på se över ett alternativt snyggare lösning för att ersätta de gröna 
soptunnor som står utanför våra portar idag. 

Uthyrning i andra hand 
Vi har i varje nummer av Myrmalmsnytt informerat om reglerna kring uthyrning av 
lägenheter i andra hand. Detta är för att vi vill öka medvetande om vad som faktiskt 
gäller. Vår förenings stadgar avviker inte på något sätt från andra 
bostadsrättsföreningar. Boende hos oss har också samma rättigheter och skyldigheter 
som alla andra. Vår policy är restriktiv acceptans. Vi vill att en absolut majoritet av 
de boende hos oss är engagerade i vårt gemensamma boendeprojekt. Vi inser att alla 
regler har undantag. Det innebär att man efter ansökan hos styrelsen kan få lov att 
hyra ut i andra hand under en begränsad tid om man har vissa givna goda skäl för 



detta. Det kan röra sig om provboende i en ny relation, tillfälligt boende på annan 
ort pga. studier eller arbete. Styrelsen fortsätter att arbeta med några ärenden där 
uthyrning i andra hand ännu sker utan styrelsens medgivande. Målet är att vi inte ska 
ha något sådant i vår förening. 

Ny teknisk förvaltare 
Sedan 1 juli har vi en ny teknisk förvaltare Husskötsel, www.husskotsel.se . 
Information finns uppsatt i varje trapphus om ni skulle behöva komma i kontakt med 
dem för felanmälan. 

Vill du komma i kontakt med styrelsen 
Det bästa och lättaste sättet att kontakta styrelsen via e-post: 
brf.myrmalmen@gmail.com 

När det gäller mycket akuta ärenden finns vår telefon: 076-909 41 22. Sms kan vara 
både bättre och snabbare eftersom vi alla är yrkesverksamma och inte alltid kan 
svara. 

Vill du skriva ett brev kan du lägga det i vår brevlåda på gaveln av Stångjärnsvägen 
13 bredvid tvättstugans ytterdörr.  

På vår hemsida finns numer mycket och aktuell information.  
Besök http://www.brfmyrmalmen.se/ 
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Med vänliga hälsningar 

BRF Myrmalmens Styrelse 
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