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Årsstämman 2017. 
Vi kommer att ha årsstämma avseende 2016 års verksamhet den 26 april 2017. Även i år 
kommer vi bjuda på mat och dryck. Vår nya kvarters pub Sherlock´s, på Siktargatan kommer 
vara platsen för årsstämman. Stämman börjar 18.30. 

Kallelsen till årsstämman skickas ut i slutet av mars. Årsredovisningen kommer att e-postas 
till var och en ca 2 veckor före stämman. 

Eftersom det kommer att bjudas på mat, så kommer du få välja på 3 olika rätter. Alternativ på 
maträtter kommer på e-post, som du får i slutet av mars. Vi behöver sedan ha ditt val enligt 
vad som står i inbjudan. 

 

Glöm inte att planera in årets årsstämma den 26 april. Detta är ju din möjlighet att få 
information samt att även delge oss alla kloka synpunkter på hur vi kan utveckla vår 
bostadsrättsförening. 

Brandskyddsrond 
Vi har nyligen gjort vår årliga brandskyddsrond. I stort ser det väldigt bra ut i fastigheten 
(trapphus och förråden). 

Det är ett par saker som snarast måste åtgärdas. I trapphusen får ingenting förvaras som kan 
antändas eller liknande (även städningen försvåras). Ni som har saker i trapphuset måste 
snarast ta bort detta. Vidare så ser de flesta förrådsrummen mycket bra ut. I några av rummen 
finns ett antal prång som ev kan användas. Där får endast bildäck förvaras. Alla kartoner eller 
andra saker skall finnas i respektive förråd. Finns alltså anledning att några av er måste agera.  

  

Ansvarsområden 
Vi har en del förändringar i styrelsen så informationen om vem i styrelsen som ansvara för 
vad kommer att finnas tillgängligt efter årsmötet. 

Soprummet 
Vi har nu fått ett fräscht soprum. Vi alla i bostadsrättsföreningen måste hjälpas åt att hålla 
ordning på vårt soprum. Alla kärl är ju tydligt uppmärkta med vad som skall ingå i kärlet. När 
det gäller insamling av kartonger så måste vi be alla att försöka vika ihop kartonger så gott det 
går.  

Vi måste alla vara noggrannare med hur vi sorterar våra sopor. Vi har fått ett varningsbrev 
från en av transportörerna, så vi behöver bättra oss för annars kommer vi få straffavgifter. 
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När det gäller till exempel elektronik så måste ni själva hantera detta, vi har ingen möjlighet 
att ta emot detta i vårt soprum. 

 

Om vi alla hjälps åt så kommer vårt soprum att kunna fungera som det är tänkt. 

 

Postfacken. 
En enkel begäran till alla. Om du inte vill ha reklam eller tidningar i din post, så är ju inte 
svaret på detta att lägga detta ovanpå facken. I soprummet finns ett kärl för tidningar mm som 
skall användas. 

 

 


