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Rapport från stämman 

Stämman den 13 maj samlade 20 av föreningens medlemmar. Stämman leddes av Oscar Stenström 
från samfälligheten Björnvägen. Vid stämman antogs verksamhetsberättelse för 2013 och ny styrelse 
utsågs. Johan Fridegren (Bbs 45) valdes till ny ordinarie ledamot i styrelsen samtidigt som Johan 
Grauers (Bbs 41) gick från suppleant till ordinarie ledamot och Niklas Odsäter (Bbs 55) valdes till ny 
suppleant. Johan Bogren och Richard Granlund avgick vid stämman, tack för era insatser de senaste 
åren! Till valberedning utsågs Anna-Karin Jonsson (Bbs 15) och Henrik Walger (Bbs 47).  
 
Stämman godkände också förslaget om att styrelsen skulle få i uppdrag att fortsätta arbetet med att 
ta fram beslutsunderlag kring friköp med därtill hörande kostnader. 
 

Progressiv avskrivning förbjuds 
I april 2014 kom statliga bokföringsnämnden, BFN, med beskedet att bostadsrätter inte får skriva av 
byggnader progressivt utan att avskrivning ska ske linjärt. Brf Tallstigen 2 har en ekonomisk plan som 
bygger på att investeringen i byggnaderna på 74 mkr skrivs av progressivt över 80 år. 2013 skedde 
avskrivning med 128 000 kr. År 80 är avskrivningen 3,3 mkr. Övergången till linjär avskrivning måste 
ske 2014. Styrelsen undersöker nu hur övergången ska ske på bästa sätt. Mer information följer 
senare.  
Läs mer på www.bostadsratterna.se och  www.bfn.se. 
 

Vattenavläsning 30 juni 
Den 30 juni är det dags att läsa av vattenmätaren. Ifylld blankett lämnas senast den 5 juli till Carl-
Johan Friman på Blåbärsslingan 2. 
 

Nya medlemmar 
På Blåbärsslingan 46 flyttar i dagarna Ann-Charlotte och Kristian Petrelius in. Välkomna! 
 
 
Sommarhälsningar från styrelsen 

 
Ordförande Carl-Johan Friman Blåbärsslingan 2  070-231 77 30 calle.friman@gmail.com 
Sekreterare Johan Fridegren Blåbärsslingan 45  070-652 42 42 johan@fridegren.se 
Kassör Alexander Enstedt Blåbärsslingan 17 070-620 99 66 alexander.enstedt@gmail.com 
Ledamot 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 
Suppleant  Niklas Odsäter Blåbärsslingan 55 070-572 35 10 niklas.odsater@impal.se 
 
www.tallstigen2.se 
info@tallstigen2.se  
 
Ps. Du har väl inte missat att skaffa inloggningsuppgifter till medlemssidorna på hemsidan? 
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