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Årsstämma i föreningen

Ordinarie årsstämma i föreningen kommer att hållas den 12:e april kl 19:00 i Kungliga 
Musikhögskolan, sal 399, ingång A4 (huvudentrén). Ca en halvtimme före möte bjuder vi på kaffe i 
möteslokalen och efter mötet på trivselkväll med vin och snacks i Halvmånen. Formell kallelse delas 
ut ett par veckor före årsstämman, men boka tiden redan nu.
Om någon vill lämna en motion till stämman skall den vara styrelsen tillhanda senast 1:a mars. 
Endast medlemmar i föreningen har rätt att lämna motion och därför är det viktigt att motionen är 
klart och tydligt undertecknad med namn och lägenhetsnummer. Vidare bör en motion vara utformad 
som ett konkret förslag som stämman kan fatta beslut om; helst bör den enkelt kunna bifallas eller 
avslås i sin helhet, alltså besvaras med ”ja” eller ”nej”. 

Internetstatus

Som många redan märkt har den nya Internetanslutningen tagits i drift, dock än så länge i en testfas. 
Det är inte heller alla lägheter som blivit anslutna. Installationsarbetet har fördröjts av att vår 
ursprungliga installationsfirma, alltså bara de som drar ledningarna och kopplar in utrustningen, har 
gått i konkurs utan att lämna några ritningar efter sig. Vi har nu en ny installationsfirma som 
fullföljer den förras arbete, och vi hoppas de ska kunna göra klart allting inom en månad.
Vi påminner om att kostnaden för själva Internetanslutningen ingår i lägenhetshyran och ryms inom 
vår ordinarie driftbudget. Den medför alltså ingen extrakostnad för lägenhetsinnehavaren. Ett 
grundutbud av analoga TV-kanaler kommer också att ingå. Den som vill ha digitala TV-kanaler via 
den nya anslutningen måste dock teckna individuella avtal med medialeverantören. Mer information 
kommer när installationsarbetet är klart.

Styrelsen

Att arbeta i styrelsen är roligt och ansvarstagande. Vi behöver alltid medlemmar som är engagerade 
och vill bidra till vårt gemensamma boende. Alla i en bostadsrättsförening kommer förr eller senare 
behöva bidra med att sitta i styrelsen och är tiden mogen kontakta Valberedningen:
Niklas Dahlstedt
niklas@dahlstedt.net
070-391 30 60

Eva Molander
eva.molander@glocalnet.net
08-663 76 32
Jan Cruseman*.*
jancruseman@hotmail.com
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