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Informationsblad för brf Höjdpunkten – Mars 2008 
”En informerad medlem är en bra medlem” 
 

Tak över Entrén 
Under vårvintern så har det varit problem med nedfallande istappar vid husens 
entré dörrar, några medlemmar har varit nära att få dess på sig. Vi har därför 
beslutat att vi kommer att sätta upp tak (så som det är på Skidstaven) över våra 
ingångar. Detta ökar både säkerheten och ger ett mer ombonat intryck av våra 
hus. Kommer att ske snarast 
 
NYA Tvättmaskiner och torktumlare  
I våra tvättstugor står det idag olika sorters tvättmaskiner och torktumlare, de 
som är av den äldre sorten är ström, vatten intensiva i jämförelse med de nyare. 
Effekten är även den sämre samt att de är i slutet på deras livslängd. Vi har 
därför beslutat att vi köper in Nya Tvätt och Torktumlare för att minska 
energiåtgången samt att vi får effektivare maskiner som minskar tiden vid 
tvättning. 
 
Vi har även fått in förslag om att sätta upp tvättlinor på en lägre höjd för att 
underlätta hängning av tvätt för dem som inte når upp till befintliga linor. Detta 
är nu utfört och finns i ett av torkrummen i varje hus. 
 
Renovering Höjdpunkten 
Våran fina gårdslokal Höjdpunkten är i behov av en renovering och om 
strukturering så att det blir mer anpassad till dess ändamål. Även lokalerna i 
anslutning till Bastun kommer att beröras. Har du tankar om hur du vill att det 
skall se ut efteråt eller kanske något behov som idag inte uppfylls så tveka inte 
att ta kontakt med Stefan Ovrell 0736 440040, eller lägg en lapp i styrelse lådan. 
Det är din lokal var med och påverka! 
 
Ny Hemsida 
Vi håller på att konstruera en ny hemsida denna kommer förhoppningsvis att 
lanseras under våren 08. 
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Årsstämma 28 April 1900 
Då var det äntligen dags att samlas för att få ta del av det gångna årets 
räkenskaper samt att välja en ny styrelse och framför allt att vi skall träffas och 
ha trevligt tillsammans. Glöm inte bort att det är du som medlem som 
bestämmer vad som kommer att hända i våran förening, känner du att du vill 
engagera dig lite extra, kanske vara med i något projekt som kan öka glädjen för 
våra medlemmar? Vi kan göra allt från en bussresa till IKEA till en grillafton på 
gården. Har du några tankar tveka inte att ta kontakt med Styrelsen eller dit 
husombud. Vill du kanske sitta i styrelsen nästa år? Ta då också kontakt med ditt 
husombud vilka fungerar som valberedning. 
 
 
”Avsluta varje dag och var färdig med den. Du har gjort vad du har kunnat” 
         Emerson. R  
 
Din Styrelse  
 
 
Genom  
Stefan Ovrell 
V. ordförande 
Stov0001@student.umu.se 
0736 440040 
 
 


