
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kallelse till informationsmöte 

På förra mötet som hölls den 30 maj kunde vi i stort 

redogöra för hur ombildningen går till. Denna gång 

kommer vi att mer noggrant gå igenom den tekniska 

besiktningen och ekonomiska planen. 
 

Nu kallas du till informationsmöte: 

Plats: Hyresgästföreningens gamla lokal i Helenelunds 

           Centrum, vid restaurang Saxofonia (samma lokal 

           som förra mötet). 

Tid:    måndagen den 18 juni, kl. 18:30. 
 

Senast den 27 augusti måste föreningen lämna besked till 

Sollentunahem om föreningen vill köpa fastigheten. Innan 

dess kommer två möten att hållas. Det sista mötet kommer 

att vara föreningens köpestämma. 
 

Föreningens köpestämma kommer att hållas i samma 

lokal den 23 augusti 18:30. Boka in mötet redan nu. Det 

är viktigt att alla kommer. 
 

Om du vill köpa din lägenhet men inte kan komma till mötet 

den 23 augusti; 2012, så måste du ordna med en fullmakt. 

Om ni är två personer som delar på kontraktet måste båda 

närvara på mötet, om inte den en av er kan komma till mötet 

måste fullmakt finnas från den frånvarande. 
 

På mötet måndagen den 18 juni kommer vi att berätta hur 

det går till med fullmakt. 
 

Lägre boendekostnad 

Enligt den budget som nu tagits till beslut kommer din 

boendekostnad att bli lägre än den hyra som du nu betalar till 

Sollentunahem. 

 

 

 

Bäste hyresgäst och kontraktsinnehavare 

STYRELSEN BRF 

HYRESGÄSTEN 1 

Karl-Erik Granlund Ordförande 

Winfred Nionzima Sekreterare 

Teres Suneson Holmberg Kassör 

Reine Karlsson Styrelseledamot 

Driss Gharbaoui Styrelseledamot 

Bojan Karlsson Styrelseledamot 

 

 Brf Hyresgästen 1 

 NYHETSBREV NR 5  

Adress: 

BRF Hyresgästen 1 

C/O Winfred Nionzima 

Stupvägen 77 BV 

19142 Sollentuna 

 

Mail till styrelsen: 

brfhyresgasten1@gmail.com 

Telefon till styrelsen 

0729-372798 

 

JUNI 2012 

I DET HÄR NUMRET: 

1 Kallelse till informationsmöte 

2 Datum för köpestämma 

3 Lägre boendekostnad. 

4 En bra investering 

 

 Lägre boendekostnad 
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Bra investering 

Som det nu ser ut på marknaden kommer det att bli en bra 

investering att äga sin lägenhet i Helenelund. Med tvärbanans 

anslutning och andra planer gällande Helenelunds Centrum 

kommer det att bli ännu mer attraktivt att bo i Helenelund. Bra 

kommunikationer är oftast viktigt när man tittar efter lägenhet. 

Närheten till Sollentuna Centrum är också ett stort plus. 

________________________________________________ 

 

Frågor angående ombildningen 
Om du har frågor eller funderingar kring ombildningen eller dina 

möjligheter att vara med vid ombildningen så är du välkommen 

att kontakta oss i styrelsen via telefon eller mail. Möjligheten att 

komma med i ombildningen finns ända fram till köpestämman. 
 

Om du vill köpa din lägenhet men är osäker om du kan så 

hjälper vi dig gärna att titta på olika lösningar. Vi tycker det är 

synd om du missar denna möjlighet. Du har möjlighet att äga 

din lägenhet och ändå i nuläget få ett billigare boende. 
 

Kontakt 
Har du frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på 
telefon 0729-372798 eller maila oss på 
brfhyresgasten1@gmail.com. Vi i styrelsen uppskattar mycket 
ditt engagemang.  
 
Vi i styrelsen, Brf Hyresgästen, 1 vill önska alla boende i 

fastigheterna en riktigt fin sommar! 

Det har varit roligt att jobba i styrelsen med ombildningen då vi har 

känt att vi haft hyresgästerna med oss hela tiden. Nu är det viktigaste 

kvar, nämligen köpestämman, där vi måste ha en majoritet som vill 

köpa för att ombildningen ska gå igenom.  

Så innan vi börjar fira sommar på allvar så ses vi den 18 juni kl. 

18:30. Sedan har vi en fin sommar och träffas sedan den 23 augusti 

18:30 på köpestämman. 

 
Vänliga Hälsningar 

Styrelsen BRF Hyresgästen 1, Stupvägen 51-83 

 

 Frågor angående 

ombildningen 

 Hör av dig till oss i 
styrelsen. Vi finns här för 

din skull 

 Bra investering 

 En riktigt fin sommar! 
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