
Nyhetsbrev SFF Birgit Bertil  Nr 2/2009 
 
Aktuellt juni 2009 
 
Årsmötet 22 april 
Ny styrelse är framröstad. Styrelsens nya sammansättning är: 
Ordförande: Erik Jonzon, Vice Ordförande: Johan Persson, Kassör: Sveto Djordjevic 
Sekreterare: Alicja Andersson, Gårdsansvarig: Karin Sörbom 
Suppleanter: Stina Seger, Tobias Stjernman 
Läs mer här om Styrelsens medlemmar samt fokus för 2009 på hemsidan. 
 
Ny domän och uppdaterad hemsida 
För att lättar hitta hemsidan på internet har vi köpt rätten till vår egen domän 
www.birgitbertil.se  Senaste nytt publicerar vi löpande på hemsidan. Surfa in på http://www.birgitbertil.se  
 
Gemensamt bildgalleri på webben - uppdaterat från Städdagen 25 april  
http://gallery.me.com/samfhbirgitbertil#gallery 
Vill du dela med dig av bilder? Maila dina bilder till: info@birgitbertil.se   
 
Trädbeskärning 
Det växer så det knakar. Vi har beställt beskärning av våra träd. Vi väntar till sensommar/tidig höst. Svensk 
Markservice har fått uppdraget. 
 
ComHem uppgradering - status 
Grävningar påbörjas v21. Nya apparatskåp är utplacerade. Nu sker installation av nya uttag. 
Läs mer i informationsbrevet från Wikmans El på hemsidan. Kontaktperson är Fredrik Lagergren 018-16 92 77 
För mer info om nya tjänster och nytt utbud läs mer på http://www.comhem.se 
 
Planerade markarbeten 
Eriksgatan 8 - närmast järnvägen kommer en markjustering att genomföras i samråd med Fam Jonsen.  
Kompletterande akut asfaltering kommer att ske på Bertils uppfart till carport samt Birgits gård i samband med 
att Ubbes Trädgårdsservice är på plats och gräver. Har man egna önskemål om egen extra asfaltering 
kontakta Ubbes 070-6898044, varje medlem sköter sin egen betalning. 
 
Renovering av carporttak - status 
Carport tak 2 omläggning av papp, läkt och pannor samt plåtarbeten är slutförd. 
Vi planerar även för Carport tak 1. Vi inväntar status från Bengt Johansson när eventuellt arbete kan påbörjas. 
 
Semestertider 
För att hålla objudna gäster borta kan vi grannar hjälpas åt. Hjälp till att klippa gräs och tömma postlådor under 
semester och frånvaro. Vi önskar även hjälp att klippa allmänna ytor samt ogräsbekämpning/ rensa rabatter. 
Gräsklippare finns att tillgå i soprummet Birgits gård. Kod för upplåsning är samma som till soprumsdörren. 
 
Kalender 
Uppdaterade planerade händelser följer ni lättast på hemsidan. 
 
Nästa styrelsemöte  
8 september träffas styrelsen igen. Har ni ev synpunkter vänta inte tills dess kontakta oss gärna direkt med 
dina synpunkter. 
 
Hälsningar Styrelsen 
___________________________________________________________________ 
Anmäl ägarbyte 
Flyttar du eller är nyinflyttad? Anmäl ägarbyte på ändringsblanketten. Du finner den på vår hemsida 
 
Vill du veta mer om Samfälligheter? 
Besök Lantmäteriets hemsida: http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=8613 
 
Prenumerera på Nyhetsbrevet 
Skicka en e-post till oss och meddela detta till följande 
e-postadress: info@birgitbertil.se  
Inte intresserad av Nyhetsbrevet längre?  
Skicka en E-post till oss och meddela detta till följande e-postadress: info@birgitbertil.se   


