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EKONOMI OCH AVTAL SES ÖVER 
 
Efter den mindre trevliga överraskningen om nästa års höjda avgifter har styrelsen fått ett 
delvis ändrat fokus. Föreningens kostnader och avtal måste metodiskt ses över. Dessutom 
finns det ett stort behov av att granska de ekonomiska beslut och prognoser som gjordes innan 
det att den nuvarande styrelsen tillsattes. Nedan sammanfattas viktig information för dig som 
medlem:      
   

• Äntligen är vår hemsida www.brffloristen.se öppnad! Sidan är till för oss, så alla är 
mycket välkomna att komma med synpunkter (webmaster@brffloristen.se). Lägg den 
som bokmärke eller startsida. Behöver du komma i kontakt med styrelsen går det 
utmärkt att skicka e-post till styrelsen@brffloristen.se. För närvarande fungerar sidan 
endast med Internet Explorer som webbläsare (vi arbetar med att lösa detta). 

 
• Föreningsstämma – 2009 års stämma kommer att hållas måndagen den 30/3 klockan 

18.00  i förskolans lokaler på Taklöksvägen 2. Separat kallelse kommer, men notera 
gärna i almanackan redan nu så att du kan närvara.      

 
• Vattenavläsning – Vi vill påminna alla om att rapportera in vattenmätarställningen. 

Detta måste vi göra för att få rätt månadsavgift. Föreningen ligger ute med pengar för 
det vatten som inte rapporterats in. 

 
Hoppas att det har gått bra att montera brytbleck på era dörrar. För er information, finns även 
brytbleck med B-mått 28mm om de utdelade (26mm) skulle innebära problem. Kontakta 
styrelsen om ni ser behov av dessa brytbleck eller av annan anledning behöver av hjälp etc. 
 
Vidare närmar vi oss årets slut, vilket förhoppningsvis innebär en del skön ledighet och lite tid 
för eftertanke. År 2008 har varit ett minst sagt händelserikt år, både för föreningen och för vår 
omvärld. Nästa år väntar många roliga och spännande utmaningar för vår förening. Vi 
återkommer givetvis med mer om detta i 2009 års första infobrev. 
 
God Jul & Gott Nytt År/ Styrelsen 


