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EXTRASTÄMMA – STORT OCH VIKTIGT BESLUT FÖR VÅR FÖRENING 

Du har väl inte missat att styrelsen bjudit in till extrastämma för att redogöra för 

fasadprojektet? 

 

Styrelsen vill framhålla att du som medlem och delägare i föreningen bör närvara 

eftersom projektet kommer att ha en betydande påverkan på föreningen och 

därmed din egen boendesituation. Väljer du att inte närvara mister du också 

möjligheten att framföra din röst och dina tankar. 

 

Extrastämman kommer att rösta om fasader, balkonger och inglasning. 

 

För planeringens skull måste vi få in din deltagaranmälan senast söndag den 3/6. 

Lämna din anmälan i brevlådan vid styrelseexpeditionen - Cederflychts gata 13B. 

 

Mötet kommer att hållas torsdagen den 14 juni kl. 18.00 på biograf Draken – Folkets 

Hus, Järntorget.  
 

SJÄLVKLART ÄR DU NYFIKEN PÅ FASAD- OCH BALKONGFÖRSLAGEN 

Inför extrastämman kommer de olika fasad- och balkongförslagen att presenteras på 

styrelseexpeditionen under kvällarna 11-13 juni kl. 18-19. Välkommen in för att bilda 

dig en uppfattning inför omröstningen! Observera att det endast är detta ärende 

som styrelsen hanterar under de extra öppettiderna! 

 

SLÄNG AVFALLET DÄR DET HÖR HEMMA 

I miljöhusen får du enbart slänga restsopor inte ställa in vitvaror eller andra större 

avfallsmängder. Behöver du göra dig av med vitvaror eller annat skrymmande avfall 

måste du transportera detta till Tagene återvinningscentral. Öppettider finner du på 

anslagstavlan i ditt trapphus.   
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GRILLNING 

Nu är grillsäsongen här och som vanligt vill styrelsen påminna 

om att: DET ÄR INTE TILÅTET ATT GRILLA PÅ 

UTEPLATSEN! Styrelsen har vid flera tillfällen noterat att 

reglerna inte följs och även fått in klagomål från grannar. 

Grillning får endast ske vid grillplatserna inne på våra gårdar. 

Orsaken är brandrisk samt att dina grannar på balkongerna störs 

av besvärande os från grillar. Du som ändå väljer bryta mot 

föreningens regler riskerar att förlora din uteplats eftersom 

föreningen äger marken, inte bostadsrättsinnehavaren.  

 

ÅRSSTÄMMAN 2017 

Årsstämman för 2017 bevistades av 66 olika lägenhetsinnehavare som bjöds på 

landgång, kaffe och hemliga presenter! Under årsstämman beslutade medlemmarna att 

bland annat anta nya stadgar i enlighet med liggande förslag. När stadgarna är 

registrerade hos Bolagsverket kommer dessa att finnas tillgängliga på föreningens 

hemsida. 

 

FÖRSVUNNEN GROVDAMMSUGARE 

Återigen har styrelsen uppmärksammat att saker har försvunnit ur våra gemensamma 

utrymmen. Eftersom lokalen endast nyttjas av ett fåtal personer och styrelsen vet vilka 

som har tillträde så är agerandet mindre genomtänkt. Du som har hämtat den 

nyinköpta grovdammsugaren i hobbylokalen ska omedelbart lämna tillbaka den 

så att alla kan använda den, i annat fall kommer saken att polisanmälas. 
 

SOMMAR, SEMESTER OCH STYRELSEUPPEHÅLL 

Måndagen den 4 juni är sista möjligheten att träffa styrelsen före sommaruppehållet. 

Därefter tar styrelsen välförtjänt sommaruppehåll vilket bl.a. innebär att 

styrelsetelefonen kommer att vara helt avstängd under perioden torsdag den 21 juni 

t.o.m. söndag den 12 augusti. 

 

Önskar du teckna eller förnya medlemskapet till bastun och gymmet måste du alltså 

besöka styrelseexpeditionen snarast! 

 

Vicevärden nås som vanligt på telefon 010 – 442 20 73. På föreningens hemsida finner 

du också svar på många frågor. 

 

Har du övriga frågor så kontakta HSB Medlemsservice på telefon 010 – 442 20 00. 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en 

underbar sommar med massor av sol 

och glädje! 
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