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NY STYRELSE I BRF FLORISTEN 
 
Resultatet av stämman var bland annat att två nya ordinarie styrelseledamöter tillsattes och att 
samtliga suppleanter byttes ut. Detta innebär lite av en omstart för styrelsen. 
Nedan har vi samlat lite information som kan vara av värde för dig som medlem. 

• Det är ett nytt telefonnummer som gäller till Riksbyggens Dag & Natt felanmälan, 
nämligen 031-860 860. Får man inte svar inom 48h uppmanas vi att felanmäla igen.  

• Fram till garantibesiktningen skall entreprenören SKANSKA med underleverantörer 
sköta underhållet av gemensamma ytor. Under denna period omfattas även häckar runt 
våra tomter av underhållet. Först därefter är det Riksbyggen som genom 
förvaltningsavtal sköter underhållet av våra gemensamma ytor. Då omfattas våra 
gemensamma gräsytor, gångar, träd och häckar.  
Under garantitiden skall vi inte behöva klippa våra häckar. Avenboken kommer att 
klippas till ca 1,30m och ligusterhäckarna till ca 30-40cm, troligtvis innan 
midsommar. Det är givetvis ingen fara om du redan klippt någon av häckarna. 

• Styrelsen vill uppmuntra medlemmarna att sköta om D-husens odlingslotter. Kontakta 
styrelsen om du är intresserad av att ta hand om en extra odlingslott eller om du vill att 
någon annan skall ta hand om din odlingslott. 

• När det gäller vattenkranarna på förrådshusen vid odlingslotterna, vill styrelsen 
påminna om att dessa är avsedda för odlingslotterna och de gemensamma gårdarna. 
Eftersom föreningen delar på dessa kostnader uppmanar vi alla att vara sparsamma 
med vattnet och inte använda det till biltvätt etc. 

• Som medlemmar i Riksbyggen har vi ett antal medlemsförmåner. Läs mer genom att 
gå in på vår hemsida www.brffloristen.se och klicka dig vidare till ’Information’ och 
’medlemserbjudande’ (Alternativt www.riksbyggen.se för att sedan klicka vidare till 
’Medlemmar och ägare’ och sedan ’medlemserbjudande’). Vår egen hemsida på 
www.brffloristen.se fungerar endast i Internet Explorer, men vi jobbar på en ny 
hemsida som också kommer att fungera i Firefox. 

• GothNet kommer inte att sända kanalutbudet i HDTV-format, men den som är 
intresserad av HDTV-sändningar kommer att kunna köpa detta av Canal Digital och 
SPA. Ni som vill beställa HDTV från Canal Digital kommer att kunna göra detta efter 
sommaren. I augusti månad kommer en ny mjukvara från Canal Digital att finnas i 
GothNets nät som gör det möjligt att ta emot HDTV signaler. Vår hemsida kommer att 
uppdateras med ny information när denna tjänst finns tillgänglig. 

• Styrelsen har tagit fram en blankett för ansökningar om utbyggnad. Alla utbyggnader 
skall vara godkända av styrelsen. Har du byggt ett staket, en skiljevägg, en altan eller 
annat som behöver styrelsens godkännande, så fyll i den bifogade blanketten 
"Ansökan för utbyggnad i bostadsrättsföreningen Floristen" och lämna till styrelsen. 
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