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Kära medlemmar i Brf Sjöstaden
Ett stort tack till alla portombud och
medlemmar som före, under och efter
vårens städdag deltog i olika aktiviteter.
Det blev fejat både inne och ute,
tvättstugorna blev skinande rena, rabatter
och stenläggningar rensades, utemöblerna
kom på plats och containern fylldes med
skräp etc. Ett stort tack till alla, speciellt
till de medlemmar som ordnat fikat med de
goda hembakta bullarna.
Solen och de varma vindarna är tillbaka
och förebådar den sommar som snart är
här. Många medlemmar reser till
sommarhus, besöker nära och kära eller
gör semesterresor. Under sommaren är det
inte ovanligt att objudna gäster tar sin
chans. Vi har hittills varit förskonade men
har också på olika sätt förebyggt eventuella

incidenter. Grannsamverkan är speciellt
viktig under sommaren. Avbeställ
tidningar, undvik fulla brevlådor och be
grannar som är hemma att hålla en extra
koll. På anslagstavlorna i portarna finns
information om vart ni ringer om ni
uppdagar att något inte står rätt till.
Föreningsexpeditionen kommer under
sommaren att vara stängd under juli och
halva augusti. Den öppnar igen tisdagen
den 16 augusti. Vid akuta behov ring
Nordstaden eller den styrelseledamot som
har ansvarsområdet. Styrelsen önskar
samtliga medlemmar en skön och solrik
sommar!
Wiiu

Information från Jourpatrullen
Stockholms äldre- och handikappjour
består av tre enheter: Trygghetsjouren,
Larmcentralen och Jourpatrullen. Telefon
08-508 40 700. Mer information om

verksamheten finner du på
www.stockholm.se/aldreforvaltningen.
Jourpatrullen är den enhet inom
Stockholms äldre- och handikappjour som

utför akuta hjälpinsatser under kvällar,
nätter och helger. Hjälpinsatser kan vara
tillsyn, förflyttning, hjälp upp efter fall
eller hjälp till sjukhus. Brf Sjöstadens
styrelse har beslutat att överlämna en lista
på kontaktpersoner i styrelsen och bland

portombuden efter årets stämma till
Trygghetsjouren för att vid akuta behov
nattetid släppa in jourpersonal genom
ytterportarna.Trygghetsjourens
telefonnummer och tider finns tillgängliga
i respektive port.

Ny medlem önskas välkommen!
Stefan Carlsson, Tengdahlsgatan 40

Förslag om en kör i Brf Sjöstaden
När försommaren var här och de japanska
körsbärsträden stod i full blom samlades
många medlemmar under träden för att fira
blomprakten. Vi hurrade och sjöng men
det visade sig att vi var dåliga på att
komma ihåg texterna. Nu har en av våra
medlemmar kommit med förslaget om att
bilda en liten blandad kör som nästa år kan

hjälpa oss med texter och att hålla tonen.
Den som vill vara med kan lägga en lapp
med namn och telefonnummer i Jalle
Wallins brevlåda i 77:an senast den
1 augusti 2011. Om det finns ett tillräckligt
intresse kan vi sedan träffas i Snäckan för
att resonera om hur vi fortsätter.

Styrelsen:

Margareta Eriksson Suppleant, Lokaler.
Tel 541 75 457
E-post: team.travel@tele2.se

Wiiu Lillesaar Ordförande,
medlemsärenden. Tel 0702 811 796.
E-post: wiiulillesaar@yahoo.se
Diana Maxwell Ledamot, Ekonomi.
Tel 076-166 10 11.
E-post: diana.kmd@gmail.com

Inger Schönning Suppleant,
Miljö/portombud.
Tel 0733 500 305
E-post: ingerschonning@gmail.com

Agne Jälevik Ledamot, Sekreterare.
Tel 716 00 51.
E-post: agne.j@bredband2.com

Ulla Falkmarken Suppleant,
Trädgård/Infoblad
Tel 0704 533 771.
E-post: ulla@falkmarken.se

Lars Navander Ledamot, Teknik/Bygg.
Tel 0738 050 530.
E-post: larsnavander@gmail.com
Teknikfrågor: teknik@brfsjostaden.se

Medlemsexpedition
Välkommen med dina medlemsfrågor
till föreningens expedition.

Anders Gustafsson Ledamot,
Hemsida/IT. Tel 0708 946 222.
E-post: anders@mariamedia.se
Anders Källhed Suppleant, Miljö
Tel 070 306 55 19
E-post:
anders.kallhed@arbetsformedlingen.se

Varje tisdag 18.30 – 19.00
Plats: Tegelviksgatan 73
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