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Hej alla medlemmar! 
 
Vi vill i detta informationsbrev börja med att presentera den nya styrelsen som 
har fått förtroendet att i år se till att vår förening fungerar både praktiskt och 
ekonomiskt. 
 
Vi i styrelsen är:  
 
Thomas Fors, Läktvägen 83  Ordförande 
Ann-Sofie Mattson, Läktvägen 61  Vice ordförande 
Camilla Olsson, Läktvägen 99  Sekreterare 
Wencke Lossius, Läktvägen 101  Ekonomi 
Agnetha Johannesen, Läktvägen 113 Teknik & områdesvård 
 
Tobias Lyon   Suppleant 
Daniel Ingestad   Suppleant 
Ann-Catrin Lundblad   Suppleant 
Helena Karlsson   Suppleant 
 
Om ni inte redan visste det så har Bfr Norra Kyrkviken en egen hemsida. Här kan 
man hitta information som rör vår förening. Bland annat kan man läsa våra 
stadgar, ordningsregler, föreningens årsredovisning, infoblad m.m.  
 
Vill ni mejla oss så hittar ni även e-postadress till vår e-postlåda här. 
Vi uppdaterar vår webbsida kontinuerligt och läser våra inkommande mejl 
regelbundet. 
 
Adressen till vår hemsida är: http://www.norrakyrkviken.se  
Adressen till vår gemensamma e-postlåda: styrelsen@norra.kyrkviken.se 
 
 
Full fart på sommaren! 
 
Nu är det full fart på sommaren och därmed växer naturen så det knakar! 
Vi ser gärna att vi boende här i föreningen efter bästa förmåga och möjlighet 
hjälps åt att hålla det snyggt och välskött i vårt område.  
Sommartid innebär det gräsklippning av våra gemensamma ytor, rensning av 
ogräs m.m. 
Om andan faller på så kom gärna och ring på hos någon i styrelsen för att låna 
nycklarna till Kinahuset. Där finns bland annat motorgräsklippare, motordriven 
grästrimmer, elektrisk häcksax, elektrisk vertikalskärare/mossrivare, spadar, 
krattor och skottkärror.  
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Visa hänsyn! 
 
Sommartider inbjuder till festsligheter i goda vänners lag på våra uteplatser med 
grillning, musik osv. Tänk på att ta hänsyn till varandra och tänk på ljudnivån när 
ni exempelvis spelar musik.  
Vet ni med er att det blir extra sent (eller tidigt morgonen därpå) så prata gärna 
med era grannar, även de som eventuellt bor mittemot och förvarna. 
Det är viktigt att vi kommunicerar med varandra och har förståelse för att vi lever 
olika liv, är i olika åldrar, morgonpigga, kvällströtta, har småbarn osv. 
 
I föreningens ordningsrelger står följande under punkten 5: 
Utan Era grannars medgivande bör Ni undvika att spika, borra, spela instrument eller hög musik efter kl 22.00. Tänk 
också på att vissa aktiviteter kan vara störande även under dagtid. 
 
 
Uppdaterad sophantering: 
Många av er har nog redan märkt att det har skett en del förändringar i våra två 
sophus. 
 
I tre månader kommer vi pröva så kallad förpackningshantering. Därefter kommer 
vi utvärdera utfallet och ev. teckna nytt avtal med SRV på ett år.  
 
I det ena sophuset slänger ni restavfall med mat. 
 
I det andra sophuset slänger ni: 
- Pappersförpackningar 
- Tidningar/returpapper 
- Glas färgat 
- Glas ofärgat 
- Metallförpackningar 
- Plastförpackningar   
 
Genom att vi följer sorteringsanvisningarna och  plattar till pappers-
förpackningarna, så de tar så liten plats som möjligt, hoppas vi att föreningen 
skall kunna fortsätta med denna service. 

 
 
 
 
 
 
 

Fortsatt trevlig sommar!  
Thomas Fors, Ordförande 

  
 


