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Godkännande av andrahandsut-
hyrning
Styrelsen beslutade att godkänna Jessica 
Carlssons begäran om andrahandsuthyr-
ning (lgh A27) under perioden 2018-01-01 
till 2018-06-01.

Bostadsrä�sföreningen

Underlag till valberedningen fram till 
Årsmötet
På årsmötet ska tre ordinarie och en supple-
ant väljas till styrelsen samt tre revisorer och 
tre valberedare. 

Joakim Larsson fick tillsammans med valbe-
redningen i uppdrag att forma ett förslag till 
årsmötet om val av fem ledamöter till gröna 
gruppen med 500 kronor i årsarvoden.

Tommie fastighetsskötare har sagt upp sin tjänst per den 2018-01-01 med tre månaders upp-
sägningstid fram till den 2018-04-01 då han slutar sitt uppdrag.
Styrelsen beslutade att lägga ut offertförfrågningar på fastghetsskötseln och har samtidigt 
tagit kontakt med förre fastighetsskötaren, Johnny Jonsson som är villig att gå in som fastig-
hetsskötare tills vidare, fram till dess att entreprenad är på plats.
Tjänstebostaden är upp sagd med en månads uppsägningstid, i enlighet med Tommie, per 
den 2018-01-01 och frånträds den 2018-02-01.
Styrelsen beslutade att eventuellt hyra ut tjänstebostaden fram till dess det är klart med en 
försäljning av lägenheten. 
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Tommie Berglund, har sagt upp sin tjänst på Brf Stormhatten

Har du fyllt 67 år och bor i Östersunds kommun? Då har du rätt till fixartjänster. För 
fixartjänster krävs inget biståndsbeslut. I fixartjänsterna ingår sysslor som att sätta 
upp tavlor, byta gardiner, byta glödlampor och hämta in saker från källare och för-
råd. Fixartjänsterna utförs av kommunen. Du betalar endast 80 kronor per påbörjad 
timme. Östersunds kommun står för resekostnad.
Tanken med att erbjuda fixartjänster utan biståndsprövning är att minska risken för fallska-
dor bland äldre. Det handlar om att enkelt kunna få hjälp med sysslor som bl.a. kräver att man 
måste gå upp på en stol eller stege – eller nedför en brant källartrapp.

Vill du få en fixartjänst utförd ring Anders Stenberg 076-109 89 78.

Östersunds kommun tillhandahåller fixartjänster


