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Ny styrelse efter årsstämma 
I dessa tider där vi får ta större försiktighet 
och hålla avståndet till varandra så blev vår 
fina gård platsen för årets föreningsstämman. 
Per Karlsson ledde sitt sista möte som 
ordförande för vår förening och till ny 
ordförande valdes Jakob Ljunggren.  Sebastian 
Wiejeyekoon och Therese Sarsgard valdes in 
som suppleanter till styrelsen.  

 
Vilka är då våra nya styrelsemedlemmar? 
 
Jakob är 39 år gammal, har bott i Isprinsessan 
sen 2009 med fru Louise och två barn Victor 
11 och Julia 6. Han satt i styrelsen 2012-2013 
och går nu in som ledamot och ordförande. 
Utbildad byggnadsingenjör, arbetar som 
affärschef på ett bolag som sysslar med 
fastighetsutveckling. Jakob har arbetat med 
fastigheter och bygg i 15 år.  
“Ser fram emot att ha en lugn semester på 
vårt lantställe i Mariefred.” 
 
Therese är Gästrike i exil,  bor tillsammans 
med Daniel och barnen Frank och Fred.  Hon 
jobbar som Produktägare på H&M Business 
Tech i Liljeholmen. “Ser mest fram emot att 
vara ledig i sommar. Och att få ett nytt 
badrum.” 
 
Sebastian jobbar på SJ AB sedan 2007 och 
som personalplanerare i snart 4 år. 
“Infödd Stockholmare som ser fram emot 
ledighet med lugn och ro några veckor i 
sommar.” 
 
Vi tackade även av Per Karlsson som 
ordförande, som blir ledamot i styrelsen,  och 
Mathias Brischetto som varit suppleant. 
Stort tack för ert arbete genom åren! 

Solcellsinstallation  
Bygget av solcellerna har pågått sedan 8 juni 

och beräknas vara klart i början av juli i och 

med slutinspektion. Nu hoppas vi på en 

strålande sommar, med chans till mycket 

‘gratis’ el! 

 

 

Nymålat på gården 
Vår trädgårdsförvaltare har ägnat se de 

senaste veckorna till att fräscha upp plank och 

lekplats med ny färg, lagom till allas 

“hemestrar”.  

 

Håll ut - håll avstånd  
Risken att bli smittad av covid-19 är 

fortfarande stor. Genom att hålla avståndet 

till de som du inte bor med hjälper vi alla till 

med att hindra smittspridningen. 

 

 



Cyklar söker plats! 
Alltid roligt att se att så många i vår förening 

har tillgång till cyklar! Dock är det trångt om 

utrymme och vi är många som gärna vill ställa 

våra fordon så att tjuvarna inte kommer åt 

dem så lätt.  

 

Du som vet att du inte använt din cykel på 

länge, be om hjälp att laga den eller hänga 

upp den i de krokar som finns i taken. 

Sommartid är ju annars en bra tid att sälja sin 

cykel som bara står och samlar damm! 

Ta med ditt matskräp! 
Att slänga matskräp på gården lockar hit 

områdets råttor på nolltid, en sanitär 

olägenhet som lätt kan undvikas. Släng 

ABSOLUT inget matskräp runt grillplatsen! 

Tack. 

Stundande 25-årsjublieum 
Nästa år, 2021, firar Brf Isprinsessan 25 år, 

vilket är något att se fram emot, inte sant! 

Men hur ska vi fira detta? Vi behöver din 

hjälp. Vill du ingå i vår festkommitte? Hör av 

dig till Emma på emb.hallenberg@gmail.com 

så kan vi börja smida våra festplaner. 

 

Med soliga hälsningar,  

Styrelsen genom Emma Hallenberg 

 

  

 

Kontakta styrelsen: 
Via e-post: info@brf-isprinsessan.se 
Via brevlådan i Skridskovägen 13 eller genom att 
ringa eller hälsa på någon av oss ledamöter 
 
Ordförande: Jakob Ljunggren 0722-09 04 63 
Kassör: Petter Ovander 070-268 26 64 
Sekreterare: Emma Hallenberg 0730-47 56 32 
Ledamot: Per Karlsson 070-757 64 88 
Ledamot: Susanna Gross 0707-61 61 21 
Suppleanter: Johanna Hellgren, Sebastian 
Wiejeyekoon, Therese Sarsgard 

 

Hyra och p-platser: 
Fastumgruppens Servicecenter 
telefon: 90 220 eller via hemsidan www.90220.se  
Telefontider: mån – fre kl.7:30-16:00  
Fastighetsskötare: AMW 
08-88 51 88 (07.00-09.00) 
Hiss: ITK Hiss AB 
08-564 350 10 
Securitas Jourmontör 
08-657 77 22 
TV/internet/telefon: ComHem 
0771-55 00 00 
Internet/telefon: A3.se 
0770 910 200 
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