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Varför ett infoblad? 
För att förbättra kommunikationen mot er som medlemmar kommer vi regelbundet sätta 

upp ett infoblad för att ni ska veta vad som händer i vår förening.  

 

Vi i bostadsrättsföreningen Orkanen vill börja med att hälsa de nyinflyttade: Välkomna! 
  
Vad har senast åstadkommits? 

• Gemensamhetsdagen den 29 augusti - vi i styrelsen tycker att denna dag blev en 

succé med över 30 personer anmälda. Vi hoppas kunna anordnar fler träffar mer 

regelbundet. vilket vi hoppas att ni kommer att uppskatta. Lämna gärna konkreta 

förslag på aktiviteter för att påverka på hur nästa träff kan se ut? Bilder från 

gemensamhetsdagen kommer inom kort finnas från på www.brf-orkanen.se 

• Beslut om omtecknande av bostadsrättsföreningens lån – Styrelsen har sett över & 

beslutat att omteckna våra lån till mer förmånligare villkor! 

• Intrum Justitia – HSB har beslutat om att använda Intrum Justitia för förfallna 

fakturor. Vid eventuella förfallna hyresbetalningar kommer påminnelsefaktura därför 

komma från Intrum Justitia i fortsättningen. 
 

Vad är på gång? 

• Underhållsplanen - Styrelsen har reviderat och arbetat fortlöpande med 

underhållsplanen för våra fastigheter, tillsammans med sakkunnig från HSB Sydost. 

• Nya anslagstavlor – Anslagstavlor är beställda till trapphusen för att förnya  vår 

trapphusmiljö och samtidigt förbättra informationen till alla boende. 

• Hemsidan – Vi arbetar för att få hemsidan bättre genom mer regelbunden 

uppdatering, bättre kontaktinformation och för att delge er om nyheter. 

 

Om du som boende har förslag eller synpunkter är vi tacksamma för att ni lämnar dessa i 

brevlådan till vårt kontor på bv i 7A eller tar kontakt med någon av oss i styrelsen. 
 

                                                  Vi i styrelsen är till för er och vi är: 
Ordförande – Per Renud, 5B                         Vice ordförande – Anders Ekberg, 3A 

Sekreterare – David Ivarsson, 3A                         Ledamot – Johannes Jonsson, 5B 

Ledamot – Ann Håkansson, 5A                         Ledamot – Per Rydell, 3A 

Ledamot – Liselott Silverbark, 3B                         Vice Värd – Jan Nilsson, 5A  


