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Information från styrelsen 
 
Hälsning från ordföranden 
Nytt år och nya tag. Ett år då vi ser fram emot att lämna gamla surdegar som NCC-följetongen bakom 
oss och kunna blicka framåt i stället för bakåt. I styrelsen jobbar vi nu med sikte på årets stämma i 
maj.  
Carl-Johan Friman 
 
 
Stämma 22 maj 2012 
Den 22 maj är det dags för föreningsstämma för Brf Tallstigen 2. Platsen är som vanligt Älta kyrka och 
tiden 19.00. Kallelse och handlingar till stämman kommer att skickas ca fyra veckor innan stämman. 
Motioner till stämman lämnas till styrelsen i god tid så de kan tas med i kallelsen.  
 
 
SVT tillbaks som on demandtjänst i Telias digital-T V 
En glädjande nyhet för alla som har svårt att passa tv-tider är att Telias kunder från och med 23 
januari har tillgång till SVT:s programbibliotek SVTr med ett 50-tal program och programserier från 
SVT:s kanaler.  
 
 
NCC, Finndomo och Tallstigen 2 
Vi ser nu slutet på NCCs och Finndomos åtgärder efter garantibesiktning 2008 och efterbesiktningen 
2011. Några få åtgärder återstår, sedan kommer en slutlig bedömning att göras av NCC och styrelsen 
innan ärendet avslutas.  
 
 
Nya medlemmar i föreningen 
Sanna och Fredrik Rågefalk är nya medlemmar i föreningen, och har flyttat in på Blåbärsslingan 9. 
Välkomna! 
 
 
Retroaktiv höjning av avgiften 
Som vi berättade i förra nyhetsbrevet höjs avgiften med två procent från och med den 1 januari 2012. 
De nya avgifterna kommer att tas ut retroaktivt vid nästa avisering från vår ekonomiförvaltare ISS, dvs. 
från andra kvartalet 2012. Höjningen från den 1 januari kommer alltså att ligga på fakturorna för april-
juni. Hör av er till styrelsen om ni har frågor om detta. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar från 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 Johan Widegren Blåbärsslingan 53 0705-13 39 38 johan.widegren@sehed.se 
Ledamot Johan Bogren Blåbärsslingan 16 0709-32 11 07 johan.bogren@spray.se 
Suppleant Katarina Engström Blåbärsslingan 46 070-422 85 44 katarina.engstrom@dnbnor.se 
Suppleant Jörgen Söderqvist Blåbärsslingan 48 073-939 65 08 jorgen.soderqvist@projector.se 


