
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vi i styrelsen, Brf Hyresgästen 1, är mycket glada över 

den stora uppslutningen på köpestämman och att så 

många röstade för att vi skulle köpa fastigheten.  

Vi fick en god majoritet för köp och det var även ja-röster från 

många av de som kommer att vara hyresgäster hos oss i 

bostadsrättsföreningen. 
 

Vi vill påminna om 2 viktiga datum: 

Den 15 oktober 2012 ska vi köpa fastigheten av Sollentuna- 

hem. 

     Senast den 1 oktober måste alla som ska köpa ha 

lämnat sina låneansökningar till Länsförsäkringar. Detta 

är mycket viktigt för att banken ska hinna administrera 

lånen till tillträdesdagen.  
 

Om du lånar genom Länsförsäkringar ordnar de så att din 

insats blir utbetald och insatt på föreningens konto till den 

15:e oktober.   

     Om du däremot lånar i annan bank eller betalar kontant 

måste du be din bank att i god tid kontakta Länsförsäkringar 

för att få uppgift om hur pengarna skall betalas in. Styrelsen 

kommer att på tillträdesdagen kvittera mottagandet av din 

insats. Detta görs på upplåtelseavtalet som är ditt bevis på 

att lägenheten är en bostadsrätt. Du kommer senare att få 

besked om när avtalen delas ut. 

     Till detta nyhetsbrev bifogas information från Läns-

försäkringar som talar om hur du går tillväga och 

kontaktuppgifter på de som är dina kontaktpersoner hos 

Länsförsäkringar, här får du all hjälp du behöver för din 

finansiering av bostadsrätten. 
 

Naturligtvis står även styrelsen till hands om du behöver 

hjälp. Du når oss via mail eller telefon. 

 

Vänliga Hälsningar 

Styrelsen BRF Hyresgästen 1, Stupvägen 51-83 

Bäste hyresgäst och kontraktsinnehavare 

 

 Brf Hyresgästen 1 

 NYHETSBREV NR 7  

Adress: 

BRF Hyresgästen 1 

C/O Winfred Nionzima 

Stupvägen 77 BV 

19142 Sollentuna 

Mail till styrelsen: 

brfhyresgasten1@gmail.com 

Telefon till styrelsen 

0729-372798 

 

SEPTEMBER 2012 

I DETTA NUMMER: 

1 Många vill köpa sin bostadsrätt 

2 Viktiga datum. 

3 Länsförsäkringar informerar  

   och hjälper till 

____________________________ 

 

STYRELSEN BRF 

HYRESGÄSTEN 1 

Karl-Erik Granlund Ordförande 

Winfred Nionzima Sekreterare 

Teres Suneson Holmberg Kassör 

Reine Karlsson Styrelseledamot 

Driss Gharbaoui Styrelseledamot 

Bojan Karlsson Styrelseledamot 

mailto:brfhyresgasten1@gmail.com


 

 

SIDA 2 BRF HYRESGÄSTEN 1 

  

 



 

 

BRF HYRESGÄSEN 1 SIDA 3 

 

 



 

 

SIDA 4 BRF HYRESGÄSTEN 1 

 

 


