
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JÖNCKESHUSET 

NYHETSBREV - FEBRUARI 2019 
 

Hej! 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jönckeshuset har haft en aktiv höst och arbetar med många frågor 

under våren. Detta nyhetsbrev beskriver några av de största frågorna som styrelsen sysslar med. 

För att hålla dig uppdaterad kan du nu prenumerera på föreningens digitala nyhetsbrev. Ange din 

mailadress på vår hemsida, www.jonckeshuset.se. Styrelsens målsättning är skicka ut ett nyhetsbrev en 
eller två gånger per kvartal.  

För det första vill vi meddela att årets föreningsstämma äger rum måndag den 13 maj. Det blir årets 

största möte för alla medlemmar där vi väljer styrelsen och tar andra viktiga beslut. I år hoppas vi även ge 
alla chansen att lära känna sina grannar i samband med årsmötet. Mer information kommer senare. Men 
skriv ner datumet i kalendern redan nu! 

Styrelsen arbetar även med att planera stambytet som sker på S:t Larsgatan 4 och Bielkegatan 2 (A, B, 

och C). Vi kommer att teckna avtal inom kort. I bästa fall kommer i gång i vår och vi hoppas vara klar 
innan årsskiftet. Bor du i en av dessa trappuppgångar vill vi påminna att avvakta med eventuella 
renovering av kök och badrum. Medlemmar på andra trappuppgångar påverkas inte av stambytet, då de 
andra stammarna är bytta sedan flera år tillbaka. 

Vill du påverka föreningens riktning? Du behövs! Styrelsen behöver förstärkning och föreningen behöver 

även en valberedning. Föreningen har en bra ekonomi men många förbättringar dröjer på grund av att vi 
som sitter i styrelsen inne hinner. Om du är intresserad kan du skicka en intresseanmälan till 
ordforande@jonckeshuset.se. Det krävs inga förkunskaper. Den nya styrelsen väljs vid årsmötet i maj 
men intresserade medlemmar är välkomna att delta på styrelsemöten redan nu för att se hur styrelsen 
arbetar. 

Om du vill komma i kontakt med styrelsen är det alltid bäst att skicka ett mail till 

styrelsen@jonckeshuset.se eller kolla om det redan finns ett svar på www.jonckeshuset.se.  Alla i 
styrelsen arbetar heltid och därför kan det ibland ta tid att besvara era frågor. Eftersom föreningen är så 
stor (159 lägenheter plus lokaler) kan styrelsen tyvärr inte erbjuda kontakt via telefon. Dock kan du alltid 
kontakta Frubo angående ekonomiska frågor (013-37 40 80) eller felanmäla till FF Fastighetsservice 
(0771-330300). 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR, 

DARCY PARKS, ORDFÖRANDE 
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