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Snöröjning
Motioner till årsstämman
Det börjar bli dags att lämna in motioner till årets
stämma. Men vad är en motion egentligen, och
varför ska man lämna in dem?
•

En motion är ett förslag på en åtgärd eller
investering etc som stämman röstar om på
årsmötet. Dvs, saker som vi medlemmar i
föreningen tycker att styrelsen ska arbeta med.

•

Att lämna in en motion är ett utmärkt sätt att
göra din röst hörd (förutom att såklart delta på
stämman…)

•

Tips för dig som vill skriva en motion är att
den ska innehålla ett konkret förslag till åtgärd
att rösta JA/NEJ om. T ex, ”jag tycker att
föreningen ska införa ett rökförbud, därför
att…” En motion så som ”Vi blir störda av
våra grannars festande, och vi vill att styrelsen
agerar..” innehåller inte ett konkret förslag på
hur styrelsen ska agera, och kan då därför inte
godkännas som motion.

•

Vill vill gärna ha in motioner av er! Men för
att hinna behandla dem innan stämman
är sista datumet för inlämning 28/2.
Motionerna lämnas i vicevärdens brevlåda
eller via mail till andras.hilding@hsb.se

Cyklarna slängs nu
I somras genomförde vi en cykelrensning av
gamla och oanvändbara cyklar ur våra förråd för
att få mer plats. Sista chansen att återfå din cykel
om du saknar den är 21/2. Därefter slängs de.
Hör av dig till Andreas Hilding om du saknar din
cykel, så hjälper han dig.

Nu i vinter har det ju kommit en hel del snö, och
som många av er uppmärksammat så har
snöröjningen på vår innergård skötts med blandat
resultat.
Styrelsen för just nu en dialog med företaget som
vi har avtal med att sköta om vår gård, där vi
framför allas våra åsikter om bristerna i
snöröjningen. Vi hoppas att det framöver ska
skötas bättre.

Om Årsstämman
Kallelse till Stämma kommer ut under våren. Just
nu arbetar vi för att det kommer bli en helt digital
stämma. Detta öppnar såklart upp för fler att delta,
och vi kommer även i år att använda oss utav
poströster.
Vet du om att du bor i en förening, där du är viktig
och din åsikt betyder lika mycket som någon
annans? Även om du kanske bara bor här ett par
år medan du studerar, eller inte har något som
helst intresse av dina grannar, så vill vi ändå
uppmana dig till att delta på stämman. Det
föreningen gör och det styrelsen gör påverkar ju
allas bostadsrätter, och värdet på dem stiger om vi
tillsammans hjälps åt att ta hand om dem.

