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___________________________________________________________________________ 
Styrelsen och fastighetsskötare nås på: 
brfarken@outlook.se – Brevlådan mittemot hissen i port 20 

 

 
 
Garageplatser - Styrelsen har beslutat att höja avgiften för föreningens garageplatser med 
100 kr till 600 kr/mån samt att parkeringsplatserna vi har ute mot vägen kommer kosta 300 
kr/mån. 5 platser finns att hyra för boende som ej har plats i garagen. Resterande fyra platser 
kommer fortfarande att finnas till hands för gäster och hantverkare. Önskar du en fast plats ute 
kan du maila till brfarken@outlook.com. Först till kvarn! Detta verkställs from 1 januari 2022 
 
Fastighetsskötsel - Klas Holgersson har nu avslutat sitt uppdrag som fastighetsskötare och vi 
tackar honom för hans insatser. 
Ny fastighetsskötare är Rolf Slowig. Han kommer att ha en tjänst om ca 4 tim/veckan. 
Styrelsen vill påminna alla om att Rolf endast har till uppgift att ombesörja föreningens 
allmänna utrymmen och utemiljö. Det är alltså inte möjligt att bruka honom för privata 
ärenden.  
 
Almen - Som alla märkt är nu Almen nedtagen efter en motion som inkom till styrelsen vid 
förra årsmötet. Vi kommer nu behöva gå vidare med markarbeten och så småningom 
återställande av pergola samt planteringar av olika slag. Inför detta arbete är styrelsen 
intresserade av att bilda en grupp som kan komma med idéer för hur vår nya utemiljö ska vara 
planerad. Är du intresserad? Hör av dig till Styrelsen via mejl brfarken@outlook.com. eller 
lägg en lapp i brevlådan i port 20. 
 
 



___________________________________________________________________________ 
Styrelsen och fastighetsskötare nås på: 
brfarken@outlook.se – Brevlådan mittemot hissen i port 20 
 

 
Hissen - Vi vill åter igen göra våra boende uppmärksamma på att inte ringa hissjouren om 
hissen står stilla. Kontakta då vår fastighetsskötare eller någon i styrelsen i första hand, då det 
tillkommer dyra avgifter varje gång de blir tillkallade. Som oftast handlar det om att dörren 
står öppen på någon våning, eller inte har stängts helt igen. 
 
 
Noarken - Vi kan med glädje informera alla om att vår föreningslokal och 
övernattningslägenhet åter kan tas i anspråk för barnkalas, fester m.m.efter en liten 
uppfräschning. Hyran är 250;- per tillfälle/dygn. Skicka mejl till Styrelsen eller ta kontakt 
direkt med Cathrine Åhsberg i port 18 som ansvarar för uthyrningen.  
 
Brandvarnare – Styrelsen vill åter påminna alla medlemmar om kontrollera sina 
brandvarnare 
 
Nya medlemmar – Styrelsen vill å föreningens vägnar hälsa nya medlemmar varmt 
välkomna till Bfr Arken. 
 
Hoppas vi ses på glöggminglet på lördag! 
 
 
Glad Lucia och God Jul önskar 
 
 
 /Styrelsen Brf Arken              
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 


