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RAPPORT FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN 
Föreningens årsstämma genomfördes den 17 september som en poströstningsstämma.  
92 medlemmar hade skickat in poströster, som räknades av föreningens internrevisor och 
dennas ersättare. Thore Brolin fungerade som stämmans ordförande. Årsredovisning och 
förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelse 
och revisorer utsågs i enlighet med valberedningens förslag. Gällande motionerna bifölls 
styrelsens förslag till yttranden i samtliga fall. 
 
Styrelse för BRF Vändkretsen, vald av stämman den 17 september 
Ordförande: Olle Reichenberg, KR 83 
Ledamöter: Pege Abrahamsson, KR 18 
 Thomas Björn, KR 16 
 Axel Bronder, KR 24 
 Anton Estam, KR 18 
 Christer Hultblad, KR 23 
 Ewa Lind, KR 9 
 Anders Rosenberg, KR 35 
Suppleant: Carl Troili, KR 83 
   
CONTAINERS FÖR GROVSOPOR STÄLLS UPP 6-9 NOVEMBER 
Nästa tillfälle då boende i föreningen kan nyttja uppställda containers för att slänga grov-
sopor är 6-9 november. Två containers ställs upp vid stora tvättstugan vid KR 83, och två 
vid föreningsexpeditionen KR 41. Dessa containers ska användas för att slänga sådant 
som inte får kastas i "återvinningsrummet”, dock ej farligt avfall som kemikalier och färg. 
 
PÅMINNELSE – RENSNING AV CYKEL- OCH BARNVAGNSRUM 
Styrelsen har beslutat att skjuta på rensningen av cykel- och barnvagnsförråden till den  
10-11 oktober. Då kommer alla dessa förråd att rensas och ej märkta cyklar, barnvagnar, 
rollatorer och andra föremål flyttas bort. Det är därför mycket viktigt att alla omgående 
märker upp sina saker, så att vi vet vad som ska flyttas och vad som ska stå kvar. 
 
NY FASTIGHETSFÖRSÄKRING FÖR BRF VÄNDKRETSEN 
Styrelsen har beslutat att upphandla ny fastighetsförsäkring för föreningen. Från och med 
den 1 juli 2020 är det If som står för denna, och avtalet med Nordeuropa är avslutat. Det 
nya avtalet innebär sammantaget lägre kostnader för föreningen och därmed för alla 
enskilda medlemmar. 
 
OBS! Det sk bostadsrättstillägget ingår inte i den nya försäkringslösningen. Det innebär att 
alla medlemmar själva måste teckna en sådan försäkring. Vänd dig till det bolag där du har 
din hemförsäkring, så hjälper de dig med detta. If kommer att tillhandahålla bostadsrätts-
tillägget under en övergångsperiod, till och med den 31 december 2020. Det innebär att det 
från och med den 1 januari 2021 är den enskilde medlemmens ansvar att teckna en sådan 
försäkring. Styrelsen vill understryka vikten av att samtliga medlemmar gör detta. Om det 
uppstår en skada på lägenheten kan konsekvenserna bli förödande för den som står utan 
sådan försäkring. 

 

Aktuellt i Vändkretsen 
Nr 5  

Oktober 2020  
www.vandkretsen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vandkretsen.se/

