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Hej	  medlemmar	  och	  boende	  inom	  Brf	  Vikingen	  6!	  	  
	  
Ett	  informationsbrev	  kommer	  att	  finnas	  uppdaterad	  i	  er	  port	  med	  jämna	  mellanrum,	  för	  
att	  ni	  som	  boende	  i	  föreningen	  skall	  ha	  en	  insikt	  i	  vad	  som	  sker	  inom	  föreningen.	  Denna	  
kommer	  ni	  även	  att	  kunna	  nå	  på	  vår	  hemsida.	  Hemsidan	  har	  varit	  ur	  funktion	  på	  grund	  
av	  att	  denna	  varit	  kraftigt	  föråldrad,	  en	  ny	  finns	  nu	  på	  www.brfvikingen6.se	  	  
	  
Överlämningen	  från	  gamla	  till	  nya	  styrelsen	  har	  inte	  varit	  ur	  förutsättningarna	  bästa	  
tänkbara,	  det	  har	  inneburit	  att	  ärenden	  och	  handläggning	  har	  tagit	  längre	  än	  nödvändigt.	  
	  
Under	  sensommaren/hösten	  kommer	  vi	  i	  styrelsen	  att	  utföra	  en	  undersökning	  bland	  
medlemmarna.	  Syftet	  med	  undersökningen	  är	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  ni	  som	  medlemmar	  
önskar	  samt	  värderar	  i	  ert	  boende	  på	  gården.	  Vår	  vision	  är	  att	  utveckla	  föreningen	  så	  att	  
alla	  har	  möjlighet	  att	  påverka	  och	  få	  sin	  röst	  hörd.	  Vi	  strävar	  efter	  att	  ni	  som	  boende	  ska	  
känna	  att	  det	  finns	  en	  öppenhet	  och	  bra	  kommunikation	  mellan	  oss	  alla!	  
	  
För	  en	  ökad	  gemenskap	  och	  möjlighet	  att	  lära	  känna	  sina	  grannar,	  kommer	  det	  i	  höst	  
anordnas	  ett	  knytkalas	  med	  långbord	  och	  en	  förhoppning	  om	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  
kan	  delta.	  Vi	  ser	  gärna	  att	  man	  kan	  bidra	  med	  rätter	  som	  symboliserar	  olika	  länder	  och	  
kulturer,	  det	  skall	  inte	  vara	  en	  måltid	  för	  ett	  stort	  sällskap	  utan	  motsvarande	  en	  vanlig	  
familjemiddag	  på	  4-‐6	  personer.	  Vi	  återkommer	  om	  detta	  i	  nästa	  info-‐brev!	  
	  
Då	  vi	  i	  dagsläget	  inte	  har	  en	  fungerande	  blomstergrupp,	  då	  de	  åtaganden	  som	  funnits	  
inte	  sköts	  och	  en	  del	  har	  hoppat	  av	  så	  söker	  vi	  nya	  personer.	  Tycker	  du	  att	  det	  är	  viktigt	  
med	  en	  fin	  gård	  samt	  vill	  hjälpa	  till	  så	  är	  du	  varmt	  välkommen	  att	  höra	  av	  dig	  till	  Birgitta	  
Ferm,	  port	  61.	  Föreningen	  söker	  personer	  som	  kan	  tänka	  sig	  hissa	  flaggan	  vid	  flaggdagar	  
under	  2015!	  Du	  kan	  skicka	  ett	  mail	  till	  blomstergruppen@brfvikingen6.se	  
	  	  
I	  övrigt;	  Den	  8	  juli	  byttes	  alla	  lådor	  mer	  råttgift	  från	  Anticimex	  ut	  på	  gården	  och	  i	  
källarutrymmena.	  Just nu hanterar styrelsen ombildningar av 2 tidigare hyresrätter 
som skall renoveras och göras om till bostadsrätter.	  Vi	  fördelar	  och	  sätter	  oss	  in	  i	  olika	  
arbetsgrupper	  för	  dem	  åtagande	  styrelsen	  har.	  Ett	  arbete	  för	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  
hemsidan	  pågår	  för	  fullt,	  vi	  tar	  gärna	  emot	  er	  feedback	  och	  önskemål.	  Dessa	  kan	  du	  
skicka	  till	  info@brfvikingen6.se,	  observera	  att	  denna	  mailadress	  används	  enbart	  i	  
ärenden	  rörande	  hemsidan!	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar,	  	  
Styrelsen,	  Brf	  Vikingen	  6	  
	  

	  
ALLA	  FRÅGOR	  SOM	  DYKER	  UPP	  ÄR	  NI	  VARMT	  VÄLKOMNA	  ATT	  STÄLLA	  TILL	  OSS	  I	  STYRELSEN!	  

NI	  KAN	  KONTAKTA	  STYRELSEN	  PER	  MAIL:	  STYRELSEN@BRVIKINGEN6.SE	  


