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Årsstämman 2021 - en ny start!
Styrelsen vill tacka alla närvarande för stort engagemang och en väl genomförd stämma. Med glädje
konstaterar vi att årets stämma hade den högsta närvaron på länge. Det är så vi tillsammans
upprätthåller föreningsdemokrati; med aktiva medlemmar och en sund omsättning i styrelsen. Tre
nya medlemmar valdes in i styrelsen som ledamöter respektive suppleant - detta tack vare
valberedningens goda arbete med att förse föreningens styrelse med en breddad kompetens.
Styrelsen har efter ett konstituerande möte fördelat ansvarsområdena enligt följande:
Styrelsens organisation och ledning:Jan Huggare
Fastighet: Håkan Norling, Jan-Erik Gerschwind (brandskyddsansvarig), Johan Sjöberg
Ekonomi: Per Arenlid
Administration & Kommunikation: Andreas Fernström, Jonna Fagéus (sekreterare), Olle Hård,
Andreas Berntsson

Informationsmötet den 7/10
Vid informationsmötet för medlemmar den 7/10 presenterade styrelsen de utmaningar fastighetens
upprustningsbehov ställer oss inför. Medlemmarna fick en tydligare bild avseende dessa, samt
delgavs alternativ som hittills tagits fram avseende finansiering. I en workshop fick medlemmarna i
grupper ta fram frågor de önskar svar på. Vissa frågor kunde besvaras på plats av styrelsen eller av
arkitekt Andreas Lönnroth, medan de frågor som krävde mer efterforskningar av styrelsen kommer
att besvaras inom kort via Boappa.

Boappa
Styrelsen presenterade under informationsmötet den 7/10 kommunikationsplattformen Boappa, där
styrelsen avser kommunicera med medlemmarna för en tätare och transparent dialog. Boappa är en
tjänst från SBAB och används av ett stort antal bostadsrättsföreningar i Sverige idag. Boappa finns på
webben och som app. Boappa kräver registrering från medlemmarna, vartefter de får tillgång till
styrelsens nyhetsflöde, samt chatfunktion. Vid problem med att registrera sig kan man kontakta
föreningskontoret eller Andreas Fernström. Boappa kommer framöver att ersätta Facebookgruppen
“Brf Svindersvik”, för att undvika att utomstående ska kunna ta del av våra föreningsangelägenheter.
Vår webbplats www.svindersvik.se kommer i fortsättningen främst att innehålla information riktad till
utomstående som är intresserade av vår förening. Länk till Boappa kommer även att ligga på
föreningens webbplats.

Med vänliga hälsningar
Brf Svindersvik Styrelse

