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Detta är första informationsbladet från styrelsen som valdes på stämman 2015-03-31. På andra 
sidan hittar du protokollet från stämman och där finns mer om tex. ”balkonggruppen” och 
valberedningen. På ett efterföljande konstitueringsmöte i styrelsen valdes Magnus Helldén till 
ordförande i styrelsen. 
 
Här lite mer om styrelsen.  Från vänster: 
 
Linnea Strand 24 år, arbetar som 
ekonomikonsult. Har två katter. 
Funktion i styrelsen: alla ekonomifrågor. 
Adress: Barkarbyvägen 60. 
 
Magnus Helldén 31 år , arbetar med  
butiksutveckling på Lidl Sverige. 
Funktion i styrelsen: ordförande. 
Adress: Karlslundsvägen 13. 
 
Adebowale ”Debo” Fasheyi 32 år, 
arbetar som projektledare på Strukton Rail AB med tunnelbanor. Har tidigare forskat vid KTH. 
Funktion i styrelsen: ledamot. 
Adress: Karlslundsvägen 5. 
 
Björn Sölving 75 år pensionär. Arbetat med datorer sedan 1960 och därefter terminaler och PC. 
Funktion i styrelsen: sekreterare, infospridning, webbadministratör. 
Adress: Gripengatan 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill du komma i kontakt med styrelsen? Skicka e-post till styrelsen@sveaett.se eller lägg ett 
meddelande i Bostadsföreningens postbox på Barkarbyvägen 60.  Vi planerar att löpande lägga ut 
information på bostadsrättsföreningens webbplats: www.sveaett.se Titta in där då och då! 
 
Tillsammans kan vi skapa din bästa Bostadsrättsförening! 
 
/Styrelsen 

Välkomna till  

 

Bostadsrättsföreningen 

SVEA ETT i 
Barkarbystaden Järfälla 

 

Styrelsen har redan träffats några gånger och även fått en massiv information från Brabo om 
husets skötsel, inblandade underleverantörer, procedurer kring nycklar, parkeringsplatser, städning, 
sophämtning, ekonomi, ritningar, etc. 
 
Styrelsen har identifierat några områden som måste prioriteras: trivselregler, soprum, kontakt med 
medlemmar, nya arbetsgrupper. Mer info kommer inom kort. Läs på webben! 
 
Felanmälan hanteras helt enligt den information du fått i er lägenhetspärm. 



 
 

Protokoll fört vid extra föreningsstämma 2015-03-31 för  
Bostadsrättsföreningen Svea Ett, 769626-1689 
 
§ 1 
Stämman öppnades av Björn Isaksson. 
 
§ 2 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 
Valdes, Björn Isaksson, att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. 
 
§ 4 
Ordförande meddelade, att Fredrik Fogelström för dagens protokoll. 
 
§ 5 
Valdes, Semra Inal Caliskan (lgh153) till justeringsman och rösträknare, att jämte ordförande justera 
protokollet. 
 
§ 6 
Stämman konstaterade att den blivit utlyst i behörig ordning. 
 
§ 7 
Röstlängden fastställdes till 29 röstande, se närvarolista i bilaga 1. 
 
§ 8 
Beslutades, att det avsätts 30.000 kr/år till styrelsen att disponera och att extern revisor erhåller 
arvode enligt faktura. 
 
§ 9 
Till styrelseledamöter valdes följande personer; 
Magnus Helldén Aldenbring (lgh 451) (ordf) 
Linnea Strand (lgh 162) 
Björn Sölving (lgh 553) 
Adebowale Fasheyi (lgh 232) 
 
§ 10 
Till styrelsesuppleanter valdes följande personer;  
Inga styrelsesuppleanter valdes. 
Som revisor valdes (sittande) Ole Deurell från Parameter Revision. 
 
§ 11 
Till valberedning valdes; 
Charlie Larssson (lgh 353) 
Sara Andskär (lgh 541) 
Saman Mottaghy (lgh 443) 
 
§ 12 
Till "balkonggrupp" att utreda intresse för inglasning av balkonger och montage av markiser valdes 
följande personer; 
Semra Inal Caliskan (lgh153) 
Andreas Stuve (lgh 162) 
Lena Boyaci (lgh 452) 
 
§ 13 
Stämman avslutades.  

 

OBS: I detta utskick visas inte 
närvarolistan. Du som vill se 
närvarolistan, skicka e-post till 

styrelsen@sveaett.se 


