
Strandremsan
Föreningsstämman den 22 maj
Reservera redan nu tid för årets föreningsstämma. Föreningsstämman 
kommer att hållas i Montessoriskolans matsal den 22 maj kl 19.00. 
Det är viktigt att så många som möjligt av medlemmarna kommer 
till stämman så att styrelsen, nuvarande och kommande, får ta del av 
medlemmarnas synpunkter och idéer om hur föreningen ska skötas. 
Vid stämman kommer också representanter från HSB Stockholm att 
närvara och efter föreningsstämman kommer de att besvara frågor i 
samband med den slutbesiktning som skall ske 2 år efter inflyttningen.
 
Motioner till föreningsstämman
Alla medlemmar har rätt att lämna motioner till stämman. Motionerna 
kan behandla allt som har med föreningens verksamhet att göra. Varje 
motion skall behandlas av styrelsen före stämman och styrelsen skall 
sedan rekommendera stämman ett beslut med anledning av motionen. 
Enligt stadgarna skall motioner vara skriftliga och inlämnas senast den 
31 mars. Vill du lämna in en motion till stämman, lägg den i föreningens 
postfack Winborgs väg 29 eller maila den till: 
brf.jarlastrand@bredband.net

Valberedningen
Vid stämman skall nyval till styrelsen ske av 3 ordinarie ledamöter och 
2 suppleanter. Dessutom ska val ske av revisor och revisorssuppleant. 
Valberedningen kommer att påbörja sitt arbete inom den närmaste 
tiden. Om du själv är intresserad av att ingå i föreningens styrelse eller 
revidera föreningens verksamhet eller känner någon som du tycker 
skulle passa bra på någon av posterna, kontakta någon i valbered-
ningen. Valberedningen består av Johan Bergling, ordf, 29-an, Anders 
Eriksson, 39-an och Ewa Fors Norén, 43-an. 

Ny portkod
Vi har haft nuvarande portkod sedan vi flyttade in. Eftersom risken att 
portkoden ”kommer på vift” ökar ju längre man har den, kommer vi att 
byta till ny kod den 1 april. Det har också visat sig att vissa av knapp-
satserna vid portarna inte ”gillar” den sifferkombination vi har idag 
och därför krånglar. Uppgift om den nya koden kommer vi att lägga i 
postfacken i slutet av mars.

Cykelrummet
Som många av er märkt är cykelrummet för litet i förhållande till antalet 
cyklar där. För att få bättre plats kommer samtliga ”aktiva” cyklar att 
behöva märkas för att vi ska kunna ta bort ”cykelvrak”. Mer om detta i 
brevlådorna senare i vår. Dessutom kommer troligen cykelrummet att 
behöva byggas om, för att vi ska få bättre plats för kvarvarande cyklar. 
Synpunkter på cykelförvaring tas emot av Jan Olof Norén i 43-an.

Webbsida
Flera bostadsrättsföreningar, bl. a Klostergården, har egna webbsidor 
där medlemmar och andra intresserade kan gå in och få information 
om föreningarna. Enligt uppgift är erfarenheterna goda och medlem-
marna uppskattar det. Vi tänkte därför försöka starta Järla Strand-webb-
sida, men till det behöver vi någon/några som tycker det skulle vara kul 
att ansvara för en sådan. Är du intresserad och vill göra en insats för 
föreningen, kontakta någon i styrelsen eller skicka ett mail.

Trädgårdsgruppen
Även om snön ligger tjock just nu så ljusnar det allt tidigare på mor-
gonen och snart är det vår. Då är det dags att ta sig an de planteringar 
som föreningen har ansvar för. Liksom tidigare kommer vi att ha en 
städdag i vår, då vi snyggar till vår näromgivning och träffas under 
gemytliga former (datum är ännu inte bestämt). Därutöver behövs 
en kontinuerlig tillsyn av våra rabatter och våra två gräsplättar. Inom 
styrelsen har vi utsett en trädgårdsansvarig, Lotta Nordkvist i 39-an, 
och hon vill gärna ha medlemmar från varje hus som i första hand tar 
ansvar för planteringarna runt det egna huset. Du som tycker du vill 
göra en insats för närmiljön, lägg en lapp i Lottas postfack eller skicka 
ett mail till: brf.jarlastrand@bredband.net

Information från HSB om fast pris
Du har tidigare fått en broschyr om vem som ska underhålla bostads-
rätten. HSBs tekniska förvaltning har tagit fram en fastprislista för 
sådana åtgärder, där bostadsrättshavaren själv ska stå för kostnaderna 
och vi har lovat att distribuera den till våra medlemmar. Observera att 
HSBs tekniska förvaltning endast är en av flera leverantörer av dessa 
tjänster, men prislistan kan ändå utgöra ett riktmärke för vad olika 
åtgärder kan kosta om du skulle behöva anlita någon hantverkare i 
framtiden. Om du är osäker på om du själv eller föreningen ska stå för 
en åtgärd kontakta någon i styrelsen eller skicka ett mail till:
brf.jarlastrand@bredband.net

Stäng ytterdörrarna
Det händer alltför ofta att ytterdörrarna lämnas i öppet läge. Det 
medför att vi får onödiga kostnader för värme och att obehöriga kan 
komma in i husen. Så se till att dörren stängs, när du går in eller ut. 
Se också till att låsa soprumsdörren när du slängt dina sopor.

Nya grannar
Styrelsen vill också passa på att hälsa alla nya medlemmar i föreningen 
välkomna till Brf Järla Strand och skulle det vara något ni undrar över, 
tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

Slutligen
vill styrelsen än en gång uppmana alla medlemmar att reservera kväl-
len den 22 maj för föreningsstämman.
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