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Årets stämma 
 

 

Den 24 april, kl 19.00 hölls årets föreningsstämma i Gemet där bland 
annat två motioner avhandlades, dels en om cykelparkering på 

Yrkesvägen och dels en om cembratallen på gården. När det gäller 
cykelparkering beslutade stämman att styrelsen ska utreda saken 

ytterligare för att placeringen eller placeringarna ska bli så bra som 
möjligt. Stämman beslutade också att styrelsen genom att ta in expertis 

ska försäkra sig om att tallen inte innebär någon säkerhetsrisk. 



 

 

Extrastämma 
 

 

Styrelsen har beslutat att kalla till extrastämma den 3 juni kl 18.45 i 

Gemet då det visat sig att det förslag till resultatdisposition som angivits i 

årsredovisningen för 2018, vilken delades ut inför den ordinarie stämman 
den 24 april 2019, innehållit felaktiga siffror. Uppgifterna i 

årsredovisningens resultat- och balansräkning är korrekta. Felaktigheten 
består i att i förslaget om hur årets resultat ska disponeras har 2017-års 

siffror använts. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat, 
med korrekta siffror har bifogats till kallelsen som har gått ut till alla 

hushåll. Förslaget är alltjämt att resultatet balanseras i ny räkning. 

 

 

Ny styrelse 
 

 

Det var inte bara motioner som avhandlades, även en ny styrelse blev 

vald. Vi tackar de styrelsemedlemmar som nu lämnar: Ronny Schueler, 
Mats Lodén och Alf Forsberg och välkomnar Monica Lindvall, Anders 

Körling och Sofie Falkkloo. En lite mer utförlig presentation av styrelsens 

medlemmar kommer landa i era brevlådor framöver. 

 

 

Arbetsgrupperna behöver tillskott – först ut: 

infogruppen! 
 

 

Styrelsen har nu initierat ett arbete med att se över föreningens 

arbetsgrupper med mål om att ta till vara alla medlemmars engagemang 
på bästa sätt. Mer info om det kommer men redan nu går vi ut med en 

utlysning. Minst två personer behövs för att stärka upp info-gruppen för 
att hjälpa till med uppdatering av hemsidan m.m. Är du ännu inte med i 

någon grupp och känner att just hemsidor är en enkel utmaning? 
Kontakta styrelsen på styrelsen@brfstoragungan.se så berättar vi mer. 
 

 

mailto:styrelsen@brfstoragungan.se


Portvakter 
 

 

Vi vill givetvis hålla våra portar så fina som möjligt. Här har alla 

portvakter ett viktigt jobb i att hålla efter så att städscheman hålls och att 
portarna ser så fräscha ut som möjligt. Kontakta din portvakt om du 

tycker att något behöver åtgärdas och har du ytterligare frågor är du 

välkommen att kontakta styrelsen. 

 

 

Takrenoveringen – nu är den i allra högsta 

grad igång 
 

 

Byggställningarna har väl inte undgått någon? Nu är vi igång. DM Tak som 

är entreprenör för takrenoveringen har tillsatt en platschef. Han heter Carl 
Malmhäll och jobbar dagligen på projektet. Han nås på 073-994 96 36. Gå 

gärna in på vår hemsida eller följ föreningens fb-grupp för uppdateringar. 

 

 

Till sist…. 
 

 

…. gå över till att betala månadsavgiften med Autogiro om du inte redan 

gjort det! Fortfarande finns det tid att autogirera från andra kvartalet 
2019. 
 

 

Läs mer på 

https://www.brfstoragungan.se/?rID=1101&page=autogiro+m%E5nadsav

giften 

 

 

Styrelsen 
 


