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Ny styrelse 
Demokratiskt beslutsfattande visade a n en ga ng sin makt na r i sta mman den 26 maj valdes 
nya ledamo ter och suppleanter in i fo reningens styrelse.  Vi i den nya styrelsen a r: 

Josefina Jansson 
(Ordfo rande) 

Jag har bott i Finntorp sedan 2001 och gick med i styrelsen 2018. 
Mina ansvarsområden har tidigare varit över lokalerna och som 
viceordförande. 

  
Daniel Heikkila  
(Vice Ordfo rande) 

Jag har bott i föreningen i snart ett år och studerar för tillfället ett 
kandidatprogram på Stockholms universitet. Som person är jag 
ordningsam, effektiv och noggrann.  

  
Alexej Samsonenko 
(Lokalansvarig) 

Jag har bott i Finntorp cirka 5 år har ansvaret över föreningens 
hemsida och lokaler. Jag arbetar som entreprenör. 

  
Antti Vuori 
(Sekreterare) 

 Jag flyttade in till Finntorpsvägen för drygt ett år sedan, är 
företagare på vardagar och nu ansvarig över att informationen 
flyter mellan styrelsen och medlemmar i föreningen.  

  
Eva A kerberg  
(Ekonomiansvarig) 

Kassör för andra året i styrelsen. Har bott på Fredrik Jahns gränd 
sen 2017 och är Nackabo sen mer än 30 år. 

  
Josefine Hallberg Ledamot (utsedd av Riksbyggen) 
  
Ola Norte n Ledamot 
  
Tommy Ahlna s Suppleant 
Johan To rsleff Suppleant 

Vi tackar fo r ert fo rtroende. Styrelsen ha ller styrelsemo ten en ga ng per ma nad och da remellan 
har vi a ven arbetsmo ten fo r att kunna hantera pa ga ende a renden. 
 

Nya bokningssystem till tvättstugor och bastu planeras 
I dagsla get a r inte do rrarna till tva ttstugorna och bastun inkopplad till bokningssystemet, sa  
att endast den som har bokat tva ttstugan har tilltra de under inbokad tid. Styrelsen 
underso ker nu mo jligheten att installera ett nytt system fo r att sa kersta lla att obeho riga inte 
har tillga ng till utrymmen under inbokade tider.  

Om styrelsen va ljer att ga  vidare med uppdateringen kommer vi informera alla medlemmar 
om eventuella a ndringar i god tid.  
 

Sommaren är här! 
Sommaren har kommit och vi på styrelsen passar på 
att önska önskar er alla en riktigt härlig sommar!  

//Styrelsen Riksbyggen BRF Berga ngen i Nacka  


