
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Den 15 oktober slutförs vårt köp av fastigheten på 

Stupvägen 51-83.  Det som vi nu länge har jobbat för har 

äntligen blivit verklighet.  

Styrelsen vill tacka för att vi fått så stort stöd av er 

hyresgäster och för att ni har varit med oss på resan.  

     Vi har också under ombildningsprocessen träffat och varit 

med på möten med våra grannföreningar i Helenelund och 

även där fått tips, information och stöd.  

     Vi i styrelsen är inga proffs på ombildningar men vi har 

lärt oss massor. Vår ombildningskonsult Bo Bergman har 

hjälpt oss igenom alla steg i ombildningen och genom alla 

juridiska moment. Det är ett stort ansvar och mycket att 

tänka på i en sådan process, det behövs professionell hjälp. 
 

Nu är det dags att alla blivande bostadsrättshavare 

skriver avtal med bostadsrättsföreningen. Ni som 

fortsätter att hyra behöver inte göra någonting. 

Vi kommer att ha öppet hus på Stupvägen 73, 2 trappor, där 

ni kan skriva avtal med styrelsen gällande din bostadsrätt. 

Följande tider är ni välkomna: 
 

 Onsdagen den 17 oktober 18:00 – 21:00 

 Lördagen den 20 oktober 10:00 – 12:00 
 

Tänk på att avsluta eventuellt autogiro till 

Sollentunahem! Gäller både blivande bostadsrättshavare 

och hyresgäster. 
 

Teknisk och administrativ förvaltning 

För att få allt att fungera när vi själva ska ta hand om vår 
fastighet så har vi nu ett intensivt arbete med att gå igenom 
offerter för skötsel och teknisk och administrativ förvaltning.  
     Även om det skulle bli en akut situation med fastigheten, 
oavsett tid på dygnet, så ska det finnas någon att ringa till 
som har rätt kompetens. 
 

Vänliga Hälsningar 

Styrelsen BRF Hyresgästen 1, Stupvägen 51-83 

Bäste blivande bostadsrättshavare och  
     hyresgäst 

 
hyresgäster 

 

 Brf Hyresgästen 1 

 NYHETSBREV NR 9  

Adress: 

BRF Hyresgästen 1 

C/O Winfred Nionzima 

Stupvägen 77 BV 

19142 Sollentuna 

Mail till styrelsen: 

brfhyresgasten1@gmail.com 

Telefon till styrelsen 

0729-372798 

 

OKTOBER 2012 

I DETTA NUMMER: 

1. Den 15:e tar vi över fastigheten 

2. Dags att skriva avtal 

3. Tider för öppet hus 

4. Avsluta autogiro 

5. Teknisk och administrativ  

    förvaltning 

 

 

STYRELSEN BRF 

HYRESGÄSTEN 1 

Karl-Erik Granlund Ordförande 

Winfred Nionzima Sekreterare 

Teres Suneson Holmberg Kassör 

Reine Karlsson Styrelseledamot 

Driss Gharbaoui Styrelseledamot 

Bojan Karlsson Styrelseledamot 
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