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Information från styrelsen 
 
 
Nu lanserar vi stolt www.tallstigen2.se  
Brf Tallstigen 2 har nu en alldeles egen hemsida. Hemsidan är till både för allmänheten och för oss i 
föreningen. Det finns en del som är synlig för alla, och en som kräver inloggning och bara är till för 
medlemmar. 
 
Den del av hemsidan som är för alla innehåller basfakta om föreningen, årsredovisning, stadgar och 
kontaktuppgifter. Där finns också uppgifter om felanmälan för att dessa ska vara lättillgängliga för 
föreningen. 
 
För oss medlemmar finns föreningens regler, skötselråd, styrelsefakta och protokoll från stämman. 
Där finns också nyhetsnotiser om sådant som berör föreningen samt de senaste nyhetsbreven. 
 
 
Skaffa inloggningsuppgifter! 
För att få dina personliga inloggningsuppgifter till medlemssidorna, maila namn och  
e-postadress till info@tallstigen2.se.  
 
 
Har du frågor eller synpunkter på hemsidan, hör av dig till styrelsen. 
 
 
Vattenmätning – lämna uppgifter senast 3 juli 
Två gånger om året, 30/6 och 31/12, läser vi av vattenmätarna för att stämma av förbrukning och 
kostnad mot samfälligheten. Vårt vatten kostar cirka 21 kr/m3. Blankett finns bifogad. Senast den 3 juli 
lämnas avläsningen till Carl-Johan Friman, Blåbärsslingan 2. 
 
Nya ledamöter i styrelsen 
Vid stämman den 22 maj valdes nya ledamöter i styrelsen. Ny ordinarie ledamot och ny kassör i 
styrelsen är Alexander Enstedt, Blåbärsslingan 17. Ny suppleant i styrelsen är Bartek Jankowski, 
Blåbärsslingan 33. 
 
Rapport från stämman 
Den 22 maj hölls föreningsstämma för Brf Tallstigen 2. På plats fanns omkring 15 medlemmar. Dessa 
fattade beslut om bland annat årsredovisning och nya ledamöter i styrelsen. Protokoll från stämman 
delas ut i dagarna. Protokollet kommer också att finnas på hemsidan. 
 
I samband med stämman 2011 fick styrelsen i uppdrag att ta reda på vad det skulle kunna innebär att 
friköpa våra bostäder och göra om dem till egna hem. Styrelsen gav nu ytterligare information om vad 
friköp innebär. Inga beslut fattades. Till hösten kommer styrelsen att bjuda in till ytterligare 
informationstillfälle för att sedan se om friköp är något vi önskar gå vidare med. Har du frågor om 
detta, kontakta styrelsen. Du kan också läsa en allmän info på www.friköp.se.  

 
 

Vänd!



 
 

 
 
 
Kontaktuppgifter till Telia  
Vid några tillfällen den senaste tiden har frågan kommit upp om kontaktuppgifter till Telia för 
beställningar och frågor. Avtalet med Telia är tecknat genom samfälligheten, så hänvisa till 
Samfälligheten Björnvägens avtal vid kontakt. Telia teknisk support, 020-240 250. 
Tilläggsbeställningar etc, 020-755 766. 
 
 
Nya medlemmar 
På Blåbärsslingan 43 har Tina och Tore Lewander flyttat in tillsammans med sin son. Välkomna! 
 
 
Med tillönskan om en riktigt skön sommar! 
 
 
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 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 Bartek Jankowski Blåbärsslingan 33 073-319 16 77 b.jankowski.frykman@gmail.com 
Suppleant Johan Widegren Blåbärsslingan 53 0705-13 39 38 johan.widegren@sehed.se 
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