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Här kommer information från oss i
styrelsen för Brf Gräddhyllan.
Styrelsen
Styrelsen har efter årsmötet konstituerat
sig och påbörjat sitt uppdrag ordentligt.
Styrelsens konstituering ser ut såhär:
Ordförande: Stefan Gideon
Vice ordförande: Emilia Berglund
Fastighetsfrågor: Joakim Arvhammar,
Alice Johansson
Ledamöter: Monica Franzon, Eva
Holmberg, Maria Koniakowski
Suppleant: Johan Fjellman
Styrelsen vill tacka Ann-Charlotte
Pettersson som avsagt sin plats i styrelsen
för ett gott arbete.
Alla i styrelsen vill passa på att tacka för
det förtroende ni boende har gett oss.

Höststädning
Nu när hösten kommit till oss på allvar vill
vi passa på att bjuda in till årets
höststädning. 11 oktober med start
klockan 10.00 med samling vid
trädgårdsförrådet.
Dagen startar med en stor nyhet för i år;
Domarvägsloppet. Förutom att heja på
gårdens barn skall vi förstås jobba, fika
och umgås.

Trädgårdsgrupp
På årsmötet kom flera tankar upp kring vår
gård och dess skötsel. För att dessa
tankar skall kunna fortsätta diskuteras

och för att vi ska kunna dra nytta av
boendes engagemang kring
föreningens gård vill vi i styrelsen bjuda
in till en nystartad trädgårdsgrupp.
Brf Gräddhyllan i Huddinge
Domarvägen 20
14162 Huddinge

Uppstartsmöte för trädgårdsgruppen
kommer vara i styrelsens lokaler i port 20,
4 oktober klockan 17 – 18. Vår tanke är
att vi tillsammans skall kunna planera för
gårdens utformning och skötsel. Det
kommer också finnas utrymme för att
diskutera inköp till gården. Vi vet att det
finns många av er boende som hyser stort
engagemang för vår gemensamma
utemiljö och hoppas ni kan ta med detta
engagemang till vår trädgårdsgrupp.

Domarvägsloppet
För att göra något för alla härliga ungar
i föreningen vill vi i styrelsen bjuda in
till Domarvägsloppet. En chans att på
ett lekfullt sätt tillsammans med
gårdens andra barn få röra lite på sig
ute på gården. En separat inbjudan
kommer i portarna. Men loppet går av
stapeln 11 oktober klockan 10.00
Lokaler
Som ni säkert vet så hyr föreningen ut
lokaler och förråd i varierande storlekar till
både privatpersoner, föreningar och
företag. Att administrera och hitta
hyresgäster till alla lokaler är ett av
styrelsens större uppdrag. Vi kommer i
dagarna hyra ut en av våra större lokaler
till en väletablerad aktör. Mer information
om detta kommer när allt är klart.
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