
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR 4 JUNI 2019 

Årsmötet & ny styrelse 
Styrelsen tackar för den goda 
anslutningen och det stora 
engagemanget från medlemmarna 
vid årets stämma. Föreningen har fått ny 
styrelse, några nya ledamöter och några 
som varit med tidigare. Vi passar återigen 
på att säga stort tack till de avgående 
styrelsemedlemmarna, ni har gjort ett 
toppen jobb!  
 
Den nya styrelsen presenteras nedan;  
 
Christina Lundberg (ordförande) 
George Bolcsfoldi (ledamot) 
Emelie Nilsson (ledamot) 
Anette Eriksson (ledamot) 
Ralph Nyman (ledamot) 
Bo Malmström (suppleant) 
Peder Lundqvist (suppleant) 
Per Elm (suppleant) 
 
Vill ni komma i kontakta med styrelsen 
skicka gärna ett mail till 
styrelsen@faro1.se eller lägg en lapp i 
brevlådan, tvättstugan nr 104. 
 
Nu möjligt med skriftlig felanmälan  
NKG erbjuder from nu möjlighet att göra 
felanmälan skriftligt via sin hemsida, 
www.tryggfastighet.se. Länken för 
felanmälan finns uppe i menyn till höger. 
NKG åtgärdar felet efter kontakt med 
styrelsen. 
 
 
 

Sommarfest med picknick 
Vi tycker det vore trevligt att umgås 
och bjuder därför in till sommarfest. Kom 
och träffa nya styrelsen och umgås med 
andra medlemmar! 
 
Lördag 17 aug kl 13:00 och framåt! 
 
Ta med det ni vill äta/dricka, något att sitta 
på och vill någon grilla finns det grillkol 
men ta med egen grill. För de som vill finns 
boule, kubb & tipspromenad med fint pris. 
 

 
 

P-platser för besökare 
Nu finns det två stycken p-platser 
markerade för att underlätta för tillfälliga 
besökare och hemtjänsten utmed gatan vid 
108-110. De är avsedda för tillfällig 
parkering, max 30 minuter med p-skiva. 
 
Fortsättning andra sidan… 
 
 
 



 
 
Felanmälan på webben   
NKG erbjuder nu möjligheten att göra en 
skriftlig felanmälan på sin hemsida 
www.tryggfastighet.se. Länken för 
felanmälan finns uppe i menyn till höger. 
NKG åtgärdar felet efter kontakt med 
styrelsen.  
 
Fasadrenovering  
Vad gäller fasadrenoveringen där behov 
finns pågår upphandling av entreprenör, vi 
återkommer med mer info när planeringen är 
klar 
 
Till er med inglasade balkonger 
Tänk på att hjulen glaspartierna löper på i 
skenorna torkar ut och behöver smörjas upp 
varje år. Vi rekommenderar att smörja 
hjulen med silikonolja från tex Claes 
Ohlson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Välkommen nya medlemmar 
Vi hälsar nya medlemmar varmt välkomna. 
 
 
Fantastisk fin sommar!  
 
Önskar Styrelsen Brf Fårö1 


