
INFORMATION April  2017

Brf Alfågeln
KOMMANDE FÖRENINGSSTÄMMA

Årets ordinarie föreningsstämma kommer
att gå av stapeln den 18 maj. Kallelse an-
slås i portarna.

Stämman är föreningens högsta beslu-
tande organ och där granskar du som
medlem föreningens verksamhet under
det gångna året och utser ny styrelse.
Stämman utser även revisorer och valbe-
redning.

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.

NYA STADGAR

De tidigare normalstadgarna, både 2003
års stadgar och tidigare versioner av 2011
års stadgar, strider mot lag och HSB:s
bostadsrättsföreningar kommer därför att
behöva anta nya stadgar, Normalstadgar
2011 för HSB:s bostadsrättsföreningar
version 5. Detta måste göras senast den
30 juni 2018.

Då stadgeändringar kräver beslut vid två
på varandra följande föreningsstämmor så
kommer ärendet att behandlas på årets
ordinarie stämma samt på ordinarie
stämma 2018.

NYA PORTKODER

Samtliga portkoder kommer att bytas ut
under senvåren/försommaren. Varje lä-
genhet kommer att få information om vil-
ken ny kod som gäller.

STAMSPOLNING

Efter filmning av ett antal avloppsstammar
tidigare i år så konstaterades att samtliga
stammar behöver spolas pga. att de är
alldeles för igensatta.

Spolningen kommer genomföras av Ragn-
Sells och påbörjas i slutet av april. De
kommer att avisera i god tid innan de be-
höver tillträde till respektive lägenhet.

Det är oerhört viktigt att entreprenören får
tillträde till din lägenhet. Kan du inte vara
hemma så måste du ordna så att lägen-
hetsnyckel finns i nyckeltuben eller till-
gänglig på annat vis.

SOPOR – FAVORIT I REPRIS

Emellanåt så förundras man över hur folk
tänker (eller inte) när de envisas med att
slänga de mest märkliga saker inne i sop-
huset, den s.k. återvinningsstationen mitt i
området. Sophuset är inte ett grovsoprum!

Det enda avfall som får kastas i sophuset
är:

· tidningar och returpapper,
· pappersförpackningar,
· plastförpackningar,
· metallförpackningar,
· glasförpackningar (både färgat och

ofärgat),
· elavfall,
· batterier,
· vitvaror,
· glöd- och lågenergilampor.



SAKNAR DU EN VÄVSTOL?
Är det någon som saknar en vävstol samt
ett antal rullar med tillklippta trasor som
har förvarats i ett förråd i port 219? Förrå-
det har nyttjats olovligen så vi vet i nuläget
inte vem som är rättmätig ägare.

Hör av dig till styrelsen om du vet mer om
detta.

BRANDRISK

Tänk på att det inte är tillåtet att kasta ut
fimpar från fönster och balkonger.

Främsta orsaken till förbudet är brandris-
ken. Men det är inte heller speciellt fräscht
och trevligt med fimphögar på gräsmattor
och gångvägar samt i buskar och rabatter.

Står du och blossar utanför porten så går
det bra att använda den askkopp som
finns monterad utanför samtliga huvuden-
tréer.

GRUSET SKA BORT

Markentreprenören har som ni nog har
märkt genomfört en grovsopning av områ-
det. Den efterföljande s.k. finsopningen är
inplanerad att genomföras under april.

50 ÅR

I september i år är det 50 år sedan husen
byggdes och blev inflyttningsklara. Detta
ska givetvis firas!

Mer information om detta kommer senare.

P-PLATSER

Alla som hyr en p-plats i föreningen vet att
p-rutorna är i minsta laget, de flesta är för
smala.

Styrelsen har inga planer på att göra om
p-platserna i närtid så därför uppmanar vi
samtliga som hyr en p-plats att parkera
centrerat mellan p-rutans sidomarkeringar.
Det handlar om att visa sina grannar re-
spekt och helt enkelt gilla läget.

OLOVLIG PARKERING

Om du som hyr en p-plats och råkar ut för
det mindre angenäma problemet att någon
olovligen nyttjar din p-plats så ska du kon-
takta styrelsen. Styrelsen kontaktar sedan
p-bolaget som ska ombesörja bortforsling
av olovligt parkerade fordon.

ÖPPETTIDER

Expeditionen och containern avsedd för
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid
följande datum:

· 20 april
· 4, 18 maj
· 1, 15, 29 juni

När expeditionen är stängd hänvisar vi till
styrelsen alternativt förvaltningskontoret
på tel. 010 442 10 00 och när containern
är stängd hänvisar vi till Lasse Carlsson
på tel. 076 946 97 22 alternativt återvin-
ningscentralen i Jordbro.
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