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Kort om årsmötet 

Den 24 april var det dags för Brf Stora Gungans årsmöte. Ett 30-tal medlemmar 
deltog. Till årsmötets ordförande utsågs Jacob Hård och sekreterare Johan Pejler. 
 

 

Årsberättelsen föredrogs av avgående ordförande Anders Furucrona och Lennart 
Johed svarade för genomgång av ekonomin. Mycket har åstadkommits under 

verksamhetsåret, till exempel installation av bergvärme, trefas-el samt fiberdragning 

till samtliga lägenheter. 

 

 

Under punkten övrigt diskuterades bland annat komposter, odlingslotter, cykelställ, 
fiberanslutning, tvättider och gräsklippning. En viktig fråga handlade om anslutning 

av till exempel handdukstork och golvvärme till tappvarmvatten alternativt 
radiatorvatten. Det är absolut inte tillåtet att ansluta dessa till tappvarmvattnet. Det 
kan få mycket allvarliga följder eftersom vattentemperaturen i systemet kan få för 

låg temperatur med risk för den mycket allvarliga sjukdomen legionella. 

 

 

De avgående ledamöterna i styrelsen avtackades med den traditionsenliga etsningen 
av gunganbon Staffan Snidare: Anders Furucrona, Albert Herstedt och Margareta 
Åbrink.  

 
Den nyvalda styrelsen består av  
Inger Johed, ordförande 

Eva Malmgren, sekreterare 
Agneta Bodin Söderström, kassör 
Ebba Dahlström, inre underhåll 

Jacob Dahlström, återvinning, portvakter 
Johannes Göransson, gemet, tvättstugor 
David Johansson Bergstrand, trädgård 

Johan Pejler, yttre underhåll 
 
Nytt diskussionsforum för medlemmar 

Nu har vi ett diskussionsforum på hemsidan. Just nu finns inlägg om odlingslotter 
som du kan läsa och kommentera om du loggar in. Du kan också själv lägga upp nya 
ämnen som du vill ha dina grannars åsikter om.  

 
Arbetsgrupper 
Alla boende i Brf Stora Gungan ingår i arbetsgrupper. Nu finns det en ny 

förteckning över vilka arbetsgrupper som finns och vilka som ingår i dessa. 
Kontrollera så att uppgifter om dig är korrekta. Kontakta Eva Malmgren för 
ändringar. 

 
Gårdsloppis 12 maj 
Lördagen den 12 maj, klockan 11.00, är det gårdsloppis. Passa på att rensa i 

förrådet! Anmäl intresse till Arja Tulppo eller Eivy Surtmann. 
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Trädgårdshelg 

Den 26-27 maj är det dags att göra vår trädgård sommarfin. Välkommen på 
trädgårdshelg, klockan 10-15.00 lördag och söndag. 
 

 

 
Sill- och tårtkalas 10 juni 

Välkommen på gungantraditionen sill- och tårtkalas. Var och en tar med sig det som 
ska ätas och drickas. Gemetgruppen ordnar tårta och lekar för barnen. 
 

 

 
Lek Burken på torsdagar i maj 
Stora och små som vill leka Burken samlas under maj månad på gården, torsdagar 

klockan 18. Dags att vi vuxna för kulturarv vidare till nästa generation. 
 
Hör gärna av dig till info@brfstoragungan.se eller evamalmgren@hotmail.com om du 

har material till detta nyhetsbrev.  
 

 

Om du inte längre vill prenumerera på detta nyhetsbrev, vänligen gå till 

http://www.brfstoragungan.se/ och avbeställ din prenumeration under rubriken Nyhetsbrev. 
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