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Vänliga hälsningar från styrelsen i Bostadsrättsföreningen Tornet 4  
 

 

Styrelsen i Brf Tornet 4 önskar lämna följande information till våra medlemmar 
 
Tid för stämma den 16 maj, kl 18 
Tid för föreningens årsstämma är bestämd till den 16 maj kl 18. Lokal blir hos Svensk 
Fastighetsförmedling, Kungsängsgatan 14 i Uppsala. Kallelse kommer att skickas ut närmare 
stämman. Boka dock gärna redan nu upp datumet i er kalender. 
 
Motionstiden har enligt stadgarna redan gått ut. Ni är dock trots detta välkomna att lämna in 
motioner till stämman. Dessa kommer i ändå att tas upp på stämman, under förutsättning att 
styrelsen hinner bereda dem innan kallelsen ska gå ut. 
 
Om ni är intresserad av en styrelseplats så är ni välkomna att anmäla intresse hos 
valberedningen, som utgörs av Mars Eriksson på Torngatan 2. Ni kan även e-posta 
intresseanmälan till styrelse@tornet4.se, så vidarebefordrar vi detta till Mats. 
 
Föreningens bygglov för balkonginglasning löper ur 19 juni 2017 
Föreningens bygglov för balkonginglasning löper ut den 19 juni. Om ni planerar att glasa in 
balkongen rekommenderar vi därför att det görs innan detta datum. Därefter kommer ni själva att 
bli tvungna att ansöka och bekosta bygglov. Inglasning kräver alltjämt föreningens tillstånd. 
Avtalsblankett – som innan arbete får påbörjas ska lämnas till styrelsen för godkännande – kan 
laddas ner från hemsidan, www.tornet4.se.   
 
För balkonger på översta våningen föreligger dock annat bygglov. Detta löper först ut den 17 
januari 2018.  
 
Ny belysning i garaget 
Föreningen har via samfälligheten bytt ut befintlig armatur i garage och cykelrum mot LED-
belysning. Förändringen förväntas ge en bättre energiekonomi och lägre underhållskostnad. 
Styrelsen ser i dagsläget över möjligheter att även göra samma förbättring även i trapphus och 
källare.  
 
Hemsida och e-postadress 
Vi vill ånyo uppmärksamma om att föreningens hemsida www.tornet4.se numer är uppdaterad 
med dokument såsom stadgar, energideklaration, årsredovisning, mäklarinformation mm. 
Styrelsen använder numer e-postadressen styrelse@tornet4.se för kontakt med medlemmarna. 
 
Soprum och ordning i trapphus 
Vi vill påminna alla boenden att vara rädda om vår fastighet. Plocka upp skräp efter er och 
undvik att bruka våld/sparkar mot dörröppnare och vänligen sortera sopor så gott ni kan, vik ihop 
kartonger för att vi skall undvika ökade kostnader som i sin tur kan påverka avgiften. 


