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Vinterväder!

Vi har nu för årstiden mera normal väderlek. Vi påminner därför om faran med istappar och snööverhäng på 
taken. Om någon upptäcker något farligt kontakta någon i styrelsen eller, om det är akut, Björn Persson 
Plåtslageri AB, telefon 08-645 67 32.

Vårstädning 21:a april

Vi kommer att ha sedvanlig vårstädning den 21:a april. Vi hoppas på allmän uppslutning! Ju fler som hjälper 
till desto trevligare. Som vanligt kommer vi att beställa containrar och bjuda på fika.

Inför vårstädningen uppmanar vi dem det berör att:

• Ta bort allt som eventuellt förvaras utanför källarförråden. Vi kommer att slänga allting som står i 
gångarna.

• Kontrollera märkningen av cyklar.

Årsstämma 17:e april

Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 17:e april 2012, klockan 18:30 i Östra Real, sal A329. Separat 
kallelse skickas senare.

 OBSERVERA ny lokal! Även om lokalen är ny för oss, så följer vi gällande regler och traditioner som vanligt:

• Om någon vill lämna en motion till stämman skall den vara styrelsen tillhanda senast 9:e 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”. Utnyttja gärna föreningens brevlåda i Starrängsringen 4.

• Att arbeta i styrelsen är stimulerande 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

◦ Sofia Teljevik, sofia.teljevik@spray.se

• Efter årsmötet har vi sedvanligt mingel med fika i Halvmånen.

Styrelsen genom Lennart Börjeson
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