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Sent sommarbrev – men så är ju också sommaren sen. Hoppas i alla fall att 

du har eller får lite skön ledighet och tid för avkoppling. Och tar du inte 

ledigt, så bor vi ju ändå så fint med grönska och badmöjligheter precis runt 

knuten. Glad sommar önskar vi i styrelsen! 

 

Ny styrelse i föreningen 
I samband med årsmötet i maj 
valdes en ny styrelse till vår 
förening. Några gamla ansikten, 
men också två nya - både som 
styrelseledamöter och 
bostadsrättsinnehavare.  
Såhär ser den nya styrelsen ut: 
Pelle Asplund, ordförande 
Emma Hagberg, kassör 
Carl Lindesvärd, ledamot 
Sanna Sandström, ledamot 
Jenny Svensson, ledamot 
Ina Zackari-Näär, ledamot 
Therese Jansson, suppleant 
 
Fina nya rabatter 
Som ni sett har vi uppdragit åt HSB 
att anlägga nya rabatter, både på 
framsidan och baksidan. Samtidigt 
fixades stuprören så att regnvatten 
leds bort från husgrunden.  
Till att börja med kan det ju se lite 
glest ut, men vi hoppas att alla 
plantor tar sig så att vi får fina och 
fylliga rabatter kring huset. Skötseln 
kommer HSB att stå för. 
Skylten, i en av rabatterna, får stå 
där över sommaren, mot att vi får 
gratis vattning. 
 
Trångt i cykelstället 
Det har verkligen blivit trångt i 
cykelstället och svårt att hitta en 
plats. Ni som inte använder cykeln 
kontinuerligt får gärna sätta ner 
den i källaren i vårt cykelrum.  
Sen misstänker vi att en del 
cyklister i grannhusen lånar våra 
ställ. Vi gör ingenting åt saken än 

men blir det inte bättre i höst så får 
vi kanske lappa cyklarna och flytta 
bort de som inte borde vara där. 
 
Matavfall och pappersåtervinning 
Du som är intresserad och vill låta 
ditt matavfall bli biogas, hör av dig 
till oss i styrelsen. Så får du 
särskilda påsar som ska slängas i 
det bruna kärlet bredvid 
sopstationen. 
Och så en påminnelse om att i 
kärlet för pappersåtervinning får 
bara slängas tidningar och annat 
papper. Inte kartonger, plast eller 
kuvert – och inte sopor förstås. 
 
Njut av vår takterrass 
Du vet väl att vi har en takterrass 
högst upp på taket? Med fin utsikt 
och kvällssol. Den är till för alla och 
har ingång från vinden. Passa på att 
utnyttja den nu när/om vädret 
tillåter. 
 

 
Du är väl med på vår mailinglista? 
Lägg till din e-post och få uppdateringar och 
information vid behov direkt i mailkorgen. 
För att lägga till sig själv till denna lista 
skickar du mail till:  
boende-subscribe@brfslipen40.se    
 
Kontaktinfo 
Detta brev med klickbara länkar och mer 
information hittar du också på 
www.brfslipen40.se 
Styrelsens mail: styrelsen@brfslipen40.se 
 
Eller lägg en lapp i den vita brevlådan i 
trappen.
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