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I mars hade föreningen årsstämma och valde styrelse. Vi har sedan 

dess arbetat med att få till rutiner för styrelsearbetet samt fortlöpande 

arbetat med att förvalta fastigheten.  

 

I och med att föreningen ej har tillgång till grovsoprum, anordnade 

vi i juni ett tillfälle för alla boende i fastigheten att kasta grovsopor 

samt för att samorda vårstädning.  

 

Vi har även jobbat med att få till stånd en fungerande 

hemsida där den mesta informationen kommer att stå framöver. Vidare 

arbetar styrelsen med att få ihop ett medlemsforum där medlemmar kan 

komma med synpunkter kring pågående och kommande händelser 

 

Snart har vi en ny pizzeria på Oppundavägen. Vi i 

styrelsen har jobbat intensivt med bytet av nya ägare och logistik 

kring bytet. Nu väntar vi ivrigt på deras öppnande  

Svedmyra bostadskomplettering avser byggandet 

av nya bostäder längst med Grycksbovägen och Enskedevägen. 

Detta kommer delvis påverka vår förening och således har 

föreningen lämnat in synpunkter och överklagat planerna delvis. 

Den 4 juni träffade vi i styrelsen exploateringskontoret som kom 

för att visa oss de senaste planerna för nybyggandet i vårt 

område. Mer om byggprojektet kan man finna på stadens 

hemsida.  
 

Myrans livs är lokalen på framsidan av Oppundavägen som 

står tom. Vi har fått många intresseanmälningar på lokalen och 

jobbar just nu med att hitta nya företagsgäster till lokalen.  

 

Kommande årsstämma planerar vi att ha i början 

av 2014. Kallelse till denna kommer att skickas ut vid ett 

senare tillfälle.  

 

 

 

 

 

 
 

Hej alla medlemmar i bostadsrättsförening råmärket 3. Sommaren är 
nu över och hösten har tagit dess plats och med detta skickar vi i styrelsen ut 
föreningens första medlemsbrev. Sommaren har varit strålande och vi i 
styrelsen har försökt jobba så hårt vi kan för att få till stånd fasta rutiner för 
den dagliga driften.  
 
Med detta brev vill vi i styrelsen informera lite om vad som hänt det gångna 
året och vad som komma skall.   

Mingel: hösten har kommit och vi i styrelsen  

tänkte då anordna höstmingeltillfälle med kaffe  

och kakor samt saft till dom små.  
 

            Datum: 

                 Lördag  den 26/10 kl:13 
 

                       Plats: innergården   
 

 

 


