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Information från styrelsen 

Rapport från stämman  

Den 14 maj möttes Brf Tallstigen 2 till stämma. Stämman fastställde bland annat resultat- och 
balansräkning och tog beslut om styrelseledamöter och suppleanter. Ny suppleant i styrelsen är 
Johan Grauers, Blåbärsslingan 41. Vi välkomnar Johan och säger samtidigt tack till Johan Widegren 
som nu lämnat styrelsen. 
 
Till stämman hade en motion kommit om att utreda kapitaltillskott som alternativ till friköp. 
Styrelsens förslag till stämman var att styrelsen fortsätter pröva möjligheten till friköp innan 
alternativet kapitaltillskott prövas. Vid omröstning valde en majoritet av stämman att gå på 
styrelsens förslag. 

Ansökan om planbesked inlämnad 

Nästa steg i utredningen om friköp är att ta reda på om detaljplanen kan ändras och vad det i så fall 
kostar och hur lång tid det tar. Styrelsen har efter stämman lämnat in ansökan till kommunen om ett 
s k planbesked där detta framgår. En ändring av detaljplanen är en förutsättning för att avstyckning 
ska kunna ske, enligt den information vi fått från Lantmäteriet. Kommunen har nu fyra månader på 
sig att lämna besked.  Styrelsen återkommer om detta så snart vi har ny information. 

Yttre besiktning 

Vid samfällighetens städdag den 5 maj gjorde styrelsen en yttre besiktning av våra hus. Bland annat 
konstaterade vi att det finns behov av att måla om staket. Älta mark & bygg kommer att anlitas för 
åtgärder. 

Vattenavräkning 

Den 30 juni är det dags för den första vattenavräkningen sedan vi övergick till enskild debitering för 
vattenförbrukning. Blankett delas ut tillsammas med detta nyhetsbrev. Blanketten lämnas senast den 
5 juli i postlådan hos Carl-Johan Friman, Blåbärsslingan 2. Räkning för vattenförbrukningen kommer 
sedan via ISS. 

Reglering av vattenkostnad vid flytt 

Vid flytt använder vi samma princip som villorna i samfälligheten för reglering av vattenkostnad. 
Regleringen utförs av säljare och köpare själva. Instruktion finns under Regler på www.tallstigen2.se.  

Nya grannar 

Vi välkomnar Lena Andersson och Anders Svensk som nya boende på Blåbärsslingan 46. 

Glad sommar hälsar styrelsen! 

 
Ordförande Carl-Johan Friman Blåbärsslingan 2  070-231 77 30 carl-johan@friman.cc 
Sekreterare Richard Granlund Blåbärsslingan 59  070-313 63 64 richard.granlund@telia.com 
Kassör Alexander Enstedt Blåbärsslingan 17 070-620 99 66 alexander.enstedt@gmail.com 
Ledamot Johan Bogren Blåbärsslingan 16 0709-32 11 07 johan.bogren@spray.se 
Suppleant Johan Grauers Blåbärsslingan 41 070-672 52 85 johan.grauers@teknikforetagen.se 
Suppleant Bartek Jankowski Blåbärsslingan 33 073-319 16 77 b.jankowski.frykman@gmail.com 
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