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Motioner till stämman! 
 

 

Tisdagen den 28/4 kl 19.00 håller vår bostadsrättsförening sin årliga 

stämma i gemensamhetslokalen, Gemet. Det betyder att det nu också är 
motionsdags. Senaste dag för att skicka in motioner till styrelsen är den 

8/3. Enklast är att lämna in motionen och skrivelser per epost 
till styrelsen@brfstoragungan.se men det går givetvis lika bra att använda 

föreningens brevlåda på Yrkesvägen 9. Kom ihåg att datera och skriva 

under motionen för att den ska vara giltig.  
 

 

Våtrumsbesiktning under vecka 8 
 

 

Under vecka 8 kommer en besiktning av samtliga våtrum i föreningen att 
utföras av företaget Industri & Skadesanering AB. Ni har fått information i 

era brevlådor. Det är viktigt att vi får tillgång till alla lägenheter under de 
aviserade tiderna. Eventuella merkostnader för återbesök pga av att 

nycklar/tillträde inte lämnats kan komma att debiteras den aktuella 
bostadsrättsinnehavaren. Frågor? Kontakta albert.herstedt@gmail.com 

eller 072-7007028. 

 

 

Brandsäkerhetsgenomgången i våra källarutrymmen 
 

 

Nu har brandsäkerhetsgenomgången genomförts på nytt, denna gång 
även i alla våra allmänna källarutrymmen. Material som behöver 

avlägsnas har märkts upp med uppmaning om bortforsling. Allt som är 
uppmärkt och som inte avlägsnats före den 1:a mars kommer att forslas 

bort. För brandsäkerhetens skull är det viktigt att alla gångar hålls fria 
från hindrande eller brandfarliga föremål. Har ni frågor eller behöver 

hjälp? Kontakta albert.herstedt@gmail.com eller 072-7007028. 
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Och genomgång av cykelförråden – OBS tidsförlängt 
 

 

Då vi i styrelsen har legat lite efter i uppmärkningen av cyklas så förlänger 

vi den tidigare aviserade tiden till mitten på mars. Innan dess gäller alltså 

att ta bort märkningen av uppmärkta cyklar. Även denna gång gör vi som 

följande: 

 

 

 

 

1. Styrelsen märker upp alla cyklar i källarutrymmena under vecka 8. 

 

 

2. Fram till mitten av mars har alla cykelägare tid att plocka bort märkningen 
för att på så sätt visa att cykeln tillhör någon. 

 

 

3. Därefter gör styrelsen en inventering av cyklarna. De cyklar som 
fortfarande har märkningen kvar, flyttas till ett förråd i föreningen. Alla 
cyklar som flyttas fotograferas, och får en beskrivning var den stod. Tex 

Monark dam, röd, Stg 15. 

 

 

4. De cyklar som inte har hämtas ut inom sex månader tillfaller 
bostadsrättsföreningen. Därefter kommer vi lägga ut cyklarna på Brf 
Facebook-sidan + blocket. Vinsterna tillfaller föreningen, tex 

trädgårdsgruppen. 

 

 

 

Samtliga tvättstugor färdiga 
 

 

Nu är renoveringen av alla våra tvättstugor helt klar. Tack för ert 

tålamod.  Nya källsorteringskärl finns också utplacerade. 

 

 

  

 

 



Och till sist en liten påminnelse om sopsortering. Kom ihåg att vara noga 
med att sortera i rätt kärl och att platta till både förpackningar och 

kartonger. 

 


