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Årsstämma i april – motionsdags 
 

 

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 motioner 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 skriv 

under motionen för att den ska vara giltig. 
 

 

Nytt år och ny rensning, nu går vi igenom 

källarutrymmena… 
 

 

I slutet av januari kommer en brandsäkerhetsgenomgång genomföras i 

alla våra allmänna källarutrymmen. För brandsäkerhetens skull är det 
viktigt att alla gångar hålls fria från hindrande föremål och brännbart 

material. Därför kommer allt material som behöver avlägsnas märkas upp 

med uppmaning om bortforsling. 

 

 

…dessutom går vi igenom cyklarna som står i källarna 
 

 

Höstens drive med att rensa bort ägarlösa cyklar på gården fortsätter in 

till cykelförråden och andra gemensamma källarutrymmen. Även denna 

gång gör vi som följande: 

 

 

 

 

1. Styrelsen märker alla cyklar med en tydlig informationslapp under januari. 
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2. Fram till mitten på februari, dvs den 17:e februari har alla cykelägare tid 
att plocka bort informationslappen för att på så sätt visa att cykeln tillhör 

någon. 

 

 

3. Därefter gör styrelsen en inventering av cyklarna. De cyklar som 
fortfarande har lappar 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 innan karenstiden på sex månader 

 

 

 

tillfaller bostadsrättsföreningen och vi lägger ut dessa till försäljning. 

Vinsterna tillfaller föreningen, tex trädgårdsgruppen. 

 

 

Åtta cyklar till försäljning 
 

 

Och på tal om försäljning av cyklar. Totalt åtta cyklar rensades bort i 

somras från gården. Fredagen den 24:e januari lägger vi upp dem för 
försäljning på vår Facebook och på hemsidan. För frågor, kontakta Monica 

Lindvall på monica@lindvallconsulting.se. 

 

 

Cembratallen på gården 
 

 

Efter stämmobeslut har en konditionsbesiktning av tallen genomförts av 

en arborist från Trädmästarna, ett företag specialiserat på skötsel av 

skyddsvärda träd och förvaltning av träd i kulturhistoriska miljöer. 
Cembratallen är frisk och stabil. Ett lager med grusblandad jord ska 

läggas på de ytliga rötterna så att de inte skadas vid gräsklippningen. I 
enlighet med utlåtandet kommer ingen ytterligare åtgärd genomföras. Om 

cirka fem år bör trädet besiktigas igen. Har ni frågor? Kontakta 
trädgårdsgruppen och Lance Cederström på lance@cederström.se. 
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God fortsättning! 
 

 

//Styrelsen 

 


