
B R F  S T A R R B Ä C K E N   2

I N F O R M A T I O N  O M  V Å R T   B O E N D E
2013-03-05

Årsstämma 23:e april
Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 23:e april 2013, klockan 19:00 i Musikhögskolan. 
Separat kallelse skickas senare.
Som vanligt gäller följande:

• Om någon vill lämna en motion till stämman skall den vara styrelsen tillhanda senast 25: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 genom Jan Cruseman, jan.cruseman@hotmail.com.

Efter årsmötet har vi sedvanligt mingel med fika i Halvmånen.

Augustifesten
I år är det vår tid att vara värdar för Augustifesten, alltså den trädgårdsfest som hålls gemensamt av de 
bostadsrättsföreningar som bor här kring Starrbäckängens fontän.
Vi ber alla som har idéer, förslag eller annat bidrag till festen att kontakta styrelsen. Det har måste vi 
börja jobba med i god tid! 

Nytt inpasseringssystem till garagen
Det nuvarande inpasseringssystemet i garagen, dvs nyckelsystemet med de små svarta 
plastnyckelbrickorna, är ålderstiget och det går inte längre att beställa nya nycklar till det. 
Garagesamfälligheterna har därför upphandlat ett nytt inpasseringssystem som kommer att tas i drift 
inom en månad.

Bytet till ett nytt system innebär att alla gamla nyckelbrickor kommer att upphöra fungera och nya 
delas ut. Se separat informationsbrev.

Styrelsen genom Lennart Börjeson
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