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Ordinarie föreningsstämma 2017  
Torsdagen den 16 november hölls ordinarie stämma i Majornakyrkan vid Chapmans 
torg. Till Stämman kom 125 personer varav 99 var röstberättigade. 
På stämman antogs HSBs normalstadgar 2011 version 5 för vår förening och detta 
var andra omröstningen. Nu ska detta stadfästas på HSB och under början av nästa 
år kommer de nya stadgarna att börja gälla för vår förening. 
 
Alla motioner gicks igenom och stämman röstade enligt styrelsens förslag på alla 
motioner utom en. Man röstade mot förslaget att ställa en piskställning på Gröna Ga-
tan 60-gården. 
 
Den nya styrelsen som röstades in består av 10 personer – 8 ledamöter och 2 sup-
pleanter. 
.  
Bengt Löfquist  Ledamot 
Bosse Hermansson  Ledamot 
Lena Björneld  Ledamot 
Eva Andersson  Ledamot 
Reza Ghasemi  Ledamot 
Catarina Rüetschi  HSB Ledamot 
Dan Öjvind Gasstorp Ledamot 
Martina Ghersetti  Ledamot 
Anahid Khaneie  Suppleant 
Mikael Alvander  Suppleant 
 
Den 21 november kommer styrelsen att konstituera sig och därefter sätts namn och 
funktion på styrelsemedlemmarna upp på anslagstavlorna i trapphusen. 
 
Den nya valberedningen som röstades in består av tre personer: 
Carl-Erik Ängerheim som utsågs till valberedningens ordförande 
Margareta Magnusson 
Annika Johansson 
 
Revisorer är som tidigare 
Gunilla Edin    Revisor 
Tommy Hillman  Revisorssuppleant 
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Tre styrelsemedlemmar och tre medlemmar från valberedningen avtackades. 
 
Caroline vår nya förvaltare 
Andreas Lindberg slutar som förvaltare hos oss i december. Han söker nya utma-
ningar inom samma område. Ny förvaltare är Caroline Klamas, även hon anställd hos 
PLL fastighetsförvaltning. Caroline började hos oss 16 oktober för att lära känna vår 
förening. Då Andreas försvinner kommer Kim Larsson att stötta Caroline om hon be-
höver hjälp. Caroline har samma arbetstider som Andreas haft och expeditionstiderna 
är de samma. 
 
Festlokalen och gästlägenheten. 
Från den 22 december kommer festlägenheten och gästlägenheten att vara bok-
ningsbara för medlemmarna som får gäster. 
De beräknas vara lediga till 1 februari. Därefter behöver de användas som evakue-
ringsboende under stamrenoveringen som då pågår på Gröna gatan. 
 
Bokningen av festlokalen och gästlägenheten görs på telefon till förvaltaren eller via 
e-post. 
Telefon 031-147374 
E-post brf.blasut@telia.com 
 
SBA, Systematiskt brandskyddsarbete 
Våra fastighetsskötare kommer månatligen att utföra brandskyddsronder i föreningen. 
De går då efter kontrollistor som är upprättade av brandskyddsföretaget Presto med 
stöd av ett webbaserat verktyg i mobilen. Upptäckta brister noteras för åtgärd. 
 
Detta görs för att möta de myndighetskrav som finns och för att försöka minimera ris-
ken för brand. 
 
Julgranar 
Julgranar är beställda och kommer att ställas upp på sedvanliga platser runt om i för-
eningen. 
 
Telefonnummer till Serneke 
Vill du nå Serneke angående ditt pågående stambyte? Ring: 0737-418789   
 
Den avgående styrelsen tackar för det gångna året och önskar den nya styrelsen 
lycka till! 
 
 
 
Styrelsen i BRF Blåsut         
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