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ÅRSSTÄMMA 
Den 25 maj 2011 håller Brf Alfågeln års-
stämma. Stämman är föreningens högsta 
beslutande organ. På stämman granskar 
medlemmarna föreningens verksamhet 
under det gångna året och utser ny styrel-
se. Stämman utser även revisorer och 
valberedning. 

På stämman ska styrelsen lägga fram års-
redovisning, revisionsberättelse samt ba-
lans- och resultaträkning. Beslut ska fattas 
om hur vinst eller förlust ska disponeras. 
Och inte minst, stämman beslutar om den 
ska ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
eller inte. Om inte du själv kan närvara på 
stämman kan du ge någon annan din full-
makt. 
 
Mer information kommer att anslås i por-
tarna. Årsredovisning, verksamhetsberät-
telse samt blankett för fullmakt kommer att 
delas ut till samtliga hushåll. 
 

VALBEREDNINGEN 
Styrelsen är föreningens ledande organ för 
arbetet mellan årsstämmorna och dess 
sammansättning består av valda ledamö-
ter på årsstämman.  
 
En valberedning förbereder valen genom 
att arbeta tillsammans med medlemmarna 
i föreningen och till stämman föreslå lämp-
liga styrelsekandidater.  
 
Vill du engagera dig i ditt boende, beredd 
att lägga ner tid samt är intresserad av 
styrelsearbete? Ta då kontakt med valbe-
redningen, se anslag i portarna.  

GROVSOPSHANTERING 
Föreningen behöver en ersättare som vill 
ta över efter Lasse Carlsson, som har avi-
serat att han i samband med kommande 
årsstämma ej längre vill ansvara för grov-
soporna. 

I uppdraget ingår att låsa upp och stå på 
plats 1 timme mellan kl 19-20 varannan 
vecka, kontrollera att inte fel sorts avfall 
slängs i containern samt att ringa SRV och 
beställa extra tömning om så behövs.  
 
Ett årligt arvode utgår som ersättning. 
 
Intresserad? Kontakta styrelsen. 
 
Grovsopor (och annat avfall) får under 
inga omständigheter ställas utanför grov-
sophuset. Har du sopor som ska slängas i 
containern så måste du vänta till dess att 
ansvarig har öppnat (och i dennes upp-
drag ingår inte att slänga dina sopor i con-
tainern). Har du inte tid att vänta så hänvi-
sar vi till återvinningsstationen i Jordbro. 

OMBYGGNAD AV LÄGENHET 
Om en medlem planerar att göra en omfat-
tande ombyggnad av sin lägenhet så ska 
förvaltaren kontaktas.  
 
Förvaltaren kommer efterfråga hur de ak-
tuella ombyggnadsplanerna ser ut och om 
ombyggnadsplanerna omfattar förändring-
ar av några tekniska installationer i lägen-
heten, såsom el, värme eller vatten ska 
den boende lämna in en skriftlig beskriv-
ning av planerad ombyggnad.  
 
Förvaltaren gör en bedömning och skickar 
sedan ett skriftligt svar till den boende 
kring villkor och förutsättningar för om-
byggnationen. Samtliga handlingar kom-
mer att arkiveras och sparas. 
 

 



UPPSAGDA AVTAL 
Mellanvarande avtal med Trädgård och 
Plogtjänst AB avseende helårsskötsel av 
mark är uppsagt till avtalstidens utgång 31 
december 2011. 
 
Även mellanvarande avtal med Aktis Städ 
AB avseende städning är uppsagt till av-
talstidens utgång 16 december 2011. 
 
Båda avtalen är uppsagda i och med att 
styrelsen har för avsikt att justera avtalens 
innehåll samt gå ut med anbudsinfordran 
under 2011. 

BOULE 
I anslutning till gård 2 nära gångvägen 
uppåt skogen finns en boulebana som 
tillhör föreningen. När vårsolen snart 
kommer att lysa upp tillvaron så är det väl 
dags att utmana grannarna på en match? 
 

 

SOPHANTERING 
Under våren kommer samtliga sophus att 
stängas vad avser hanteringen av hus-
hållssopor samt icke brännbart material. 
Istället kommer separata kärl placeras 
utanför respektive sophus på samma sätt 
som vid övre sophuset (vid port 189).  
 
Det övre sophuset kommer även fortsätt-
ningsvis användas för grovavfall. I det mel-
lersta sophuset kommer föreningens med-
lemmar att kunna slänga elavfall, vitvaror 
samt batterier. 
 
Vidare information om när förändringen 
träder i kraft kommer anslås i portarna. 

GRILLPLATSER 
På varje gård finns en uteplats (pergola) 
med tillhörande grill. Uteplatserna är i för-
sta hand till för de boende, men självklart 
får man ta dit sina vänner och bekanta. 
 
Självklart lämnar man uteplats inkl. grill i 
städat skick. 

FILTERBYTE 
Snart bör varje hushåll att byta ut de filter 
som sitter i tilluftsdonen (under radiatorer-
na). Nya filter finns att hämta på expedi-
tionen i slutet av maj. 

RÖKNING 
Visa hänsyn om du röker på din balkong. 
Många människor har allergier, och lite av 
röken kommer alltid in på grannens bal-
kong eller genom dennes fönster.  
 
Använd befintliga askkoppar om du röker 
utanför porten eller vid grillplatserna istäl-
let för att fimpa på marken och släng heller 
inte ut fimparna från något fönster eller 
från balkongen – det ser illa ut. Det kan 
även utgöra en stor brandrisk och en för-
giftningsrisk för små barn. 

ÖPPETTIDER 
Containern avsedd för grovavfall har öppet 
kl. 19.00–20:00 på torsdagar under jämna 
veckor. Övriga tider hänvisas de boende 
till återvinningsstationen i Jordbro.  

Även expeditionen i port 189 är öppen och 
bemannad på torsdagar under jämna 
veckor kl. 19:00–20:00. Övriga tider hän-
visar vi till förvaltningskontoret på telefon 
785 35 00. 
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