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LADDA NER SEKANT APPEN

Nu har du chansen att påverka ditt boende och din egen bostadsrätt-
förening: ställa upp som kandidat för en förtroendepost och att 
närvara vid årsstämman - det är din skyldighet och rättighet som 
medlem!

Du är själv med och äger huset du bor i, allt från lägenheterna, de 
gemensamma utrymmena och utemiljön. Årsstämman är 
föreningens högst beslutande organ som utser en styrelse, revisor och 
valberedning som ska sköta föreningen ett år framåt. 

Nu slutar en del ledamöter som varit med i många år och det är dags 
för andra medlemmar att ta vid och att ta ansvar.

Valberedningen hälsar att de som är intresserade av ett förtroendeuppdrag 
kontaktar Gustav Elfving 070-9918704, Dan Andersson 0704-753480 
och Siv Winkler 0708-137437.

Återigen vill vi påpeka att cyklar inte får stå utanför cykelställen vilket 
det gör på bl.a. Ribevägen och i lilla cykelkällaren på Korsörvägen. 
Vänligen ställ era cyklar på ledig plats cykelstället utomhus, finns där 
inte plats ska de ställas på ledig plats i cykelkällaren.

Titta gärna ner i källaren på Pilåkersvägen 4 B i barnvagnsrummet (mitt 
emot Motionsrummet) här har vi ett jättefint bibliotek där du kan låna 
böcker och även lämna böcker, det finns mysiga sittmöbler för en 
lässtund.
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En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att 
på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. 

Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du 
har, men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du 
ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att 
nyttja en viss lägenhet. 

Det innebär att du tillsammans dina grannar är medlem i en ekonomisk 
förening som äger fastigheterna och därmed också lägenheterna. Du är själv 
med och äger huset du bor i, allt från lägenheterna, de gemensamma 
utrymmena och utemiljön.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa 
sätt men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra, 
vilket innebär att vi tillsammans är ansvariga för vår förening, att vi hjälps åt 
att hålla kostnader nere, påtalar fel och brister i ett tidigt skede eller håller 
snyggt i våra gemensamma utrymmen. 

Styrelsen är vald som din representant på årsstämman och har ansvaret mellan 
årsstämmorna och årsstämman är bostadsrättsföreningens högst beslutande 
organ. En lägenhet - en röst på stämman.

VI ÄGER ALLA TRE 
FASTIGHETERNA 
TILLSAMMANS!

HUR FUNGERAR DET?


