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Årsstämma 
Mån 28:e 

Maj 
kl 18.30 

 
Måndag den 28 Maj är det 

föreningens årsstämma. Här 

får du reda på hur det gick 

med ekonomin förra året, 

chansen att ställa frågor och 

påverka vilka som leder 

föreningens arbete 

kommande år och inte minst 

delta i viktiga beslut som rör 

vårt boende.  

Mitt och vårt 
 

Städdag! 
Sön 13:e 

Maj  
kl 10 

 
Söndag den 13:e Maj samlas 

vi klockan 10.00 utanför 

föreningslokalen för vårens 

städdag. 

 

Efteråt har vi trevligt 

tillsammans och grillar korv. 

Det är också en utmärkt 

chans att diskutera motioner 

inför årsstämman och prata 

direkt med styrelsen och 

grannarna! 

Parkering 
En motion som redan inkommit 

till årsstämman handlar om 

behovet av ytterligare parker-

ingsplatser.  

 

Styrelsen utreder nu behovet 

och kostnader att bygga fler P-

platser på föreningens mark (se 

baksidan för ett första utkast). 

Målet är att presentera ett 

förslag som vi medlemmar kan 

ta ställning till på årsmötet den 

28:e Maj. 

 

Vad tycker du? För att ha rätt 

underlag vill vi att alla som 

behöver P-plats men som inte 

står i kö hör av sig. Andra 

alternativ kan vara att begränsa 

hur många P-platser varje lägen-

het får hyra. Hör av dig med 

synpunkter till 

          brf.vitloken@hotmail.se 

Alla hus och all mark ägs 

formellt av föreningen. Många 

lägenheter (och radhus) har en 

bit mark som fungerar som egen 

tomt. Denna tomtyta ska skötas 

av den som äger lägenheten och 

är privat såtillvida att man själv 

bestämmer och sköter växter, 

träd, buskar, staket, uteplatser 

etc. 

 

Den mark som ligger utanför 

tomterna är gemensam. Alla 

 

förändringar som plantering, be-

skärning, ombyggnation etc. på 

de gemensamma ytorna måste 

godkännas skriftligt av styrel-

sen i förväg. Större ingrepp kan 

rent av kräva beslut på års-

stämman. Otillåten åverkan på 

de gemensamma ytorna innebär 

skadegörelse.  

 

Vill du ändra på något? Se då 

till att först inhämta skriftligt 

godkännande från styrelsen! 

Byteshörna 
Sopsorteringen fungerar bra i 

föreningen. Glöm inte bort 

byteshörnan i grovsoprummet 

på södra gården! Böcker, 

möbler, pussel, spel, leksaker 

och mycket annat som du inte 

längre vill ha kan bli till glädje 

för någon annan. Och det spar 

på miljön! 



Möjlig placering 
av ca 10-12st 
nya P-platser 

Norrviken 


