
April 2021 
Till alla boende i Brf Fröjgärdet! 
Här kommer årets andra informationsblad. 

Om årsmötet den 28 juni kl 19.00 

Med hänsyn till rådande restriktioner i samband med coronapandemin har styrelsen beslutat att 

föreningens årsmöte - precis som förra året och om möjligt - ska hållas utomhus på gården. Detta för 

att så många som möjligt ska kunna delta. Skulle det bli åska, hagel och drivis hoppas vi kunna vara i 

den vanliga lokalen hos brf Fröj.  

 

Styrelsen har också, i enlighet med den tillfälliga lagen, beslutat att tillåta att stämmoombud får ha 

fullmakt från fler än en medlem, samt att även personer som inte bor i föreningen kan tillåtas agera 

ombud. Vi kommer också att följa rekommendationerna om att hålla en förenklad stämma och avstå 

från propositioner och ej akuta motioner. De motioner som ni bedömer vara nödvändiga ska vara 

styrelsen tillhanda senast den 23 maj.  

 

Jobba aktivt i föreningen?  

Är du intresserad av att engagera dig i föreningens styrelse kan du kontakta valberedningens 

sammankallande, Anna-Cari Lindh, e-post anna-cari.lindh@icloud.com.   

Vi har trevligt när vi jobbar med de olika styrelsefrågorna – kom med! 

 

Inglasning av balkonger 

Ska ni glasa in balkongen, ska tillstånd från föreningen sökas först. Det räcker med ett mail till 

styrelsen@frojgardet.se eller en lapp i brevlådan i 22D. Föreningen har ett bygglov som gäller t o m 

2022-03-15. Glasar man in sin balkong efter det datumet får man själv söka och bekosta sitt bygglov. 

På förekommen anledning kan styrelsen också tipsa om att ta in offert från flera leverantörer – den 

firma som stod uppställd på gården tidigare i vår är inte nödvändigtvis den mest prisvärda. 

 

Uppsala Parkering 

Nycklar till garaget 
Låsen till Kvarnengaraget har bytts. Vill man kvittera ut en ny nyckel kan man kontakta Amanda 
Mettävaino på Uppsala Parkering, tel 018-727 40 10, e-post 
amanda.mettavaino@uppsalaparkering.se, och boka tid för att hämtning på Salagatan 18B. 

Renoveringen 
Som alla parkörer ser så rullar renoveringen på och man är nu på etapp 8. Den 5 juli – 8 augusti 
kommer garaget att stängas av helt då själva rampen ska renoveras. Under perioden 21 juni – 22 
augusti kan du i stället parkera på Österplan eller i Centralgaraget. Din avgift reduceras med 20 
procent under den tid du inte har tillgång till din vanliga parkeringsplats i Kvarnen. 

Uppsägningen/ ev övertagande av våra p-platser 
Vi vet inte så mycket mer än – vi väntar på svar från Uppsala Parkering. 
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Byte av hisslinor 
Den årliga hissbesiktningen utmynnade i att vi måste byta våra rostiga hisslinor. Det arbetet kommer 
enligt uppgift att påbörjas vecka 18. En hiss om dagen planeras vara ur funktion. Hissfirman har lovat 
att avisera i god tid. 
 

Lediga utrymmen 
Det finns en ledig cykelplats i förrådet vid port E – kostnad 20 kr/mån. 
Det finns också ett ledigt fd barnvagnsförråd i hus A från och med 2021-06-30 – kostnad 200 kr/mån. 
Hugade spekulanter kan antingen maila styrelsen@frojgardet.se eller lägga lapp i brevlådan i 22D. 

 

Påminnelse 
Glöm inte ta bort tvättcylindern när du tvättat klart, så andra kan boka efter dig. 

 

Container 
Det kommer att ställas upp en container på gården så alla kan passa på att göra sig av med sina 
grovsopor. Mer information kommer. 

 

Påsar och hållare för matavfall 
Finns nu att hämta i soprummet i port A. 

 

Vi önskar alla en trevlig valborgshelg! 

 

Styrelsen Brf Fröjgärdet 

styrelsen@frojgardet.se 
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