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Årsstämma den 9/5 kl 1830
Årsstämman kommer att hållas i föreningslokalen den 9/5 kl 1830, så ni kan boka in detta
datum. En formell kallelse med dagordning kommer att skickas ut tidigast en månad innan
och senast 14 dagar innan mötet.

Nu gäller de nya stadgarna
De nya stadgarna (HSB Normalstadgar 2011, version 4) som enhälligt röstades igenom både
på årsstämman samt den extra insatta föreningsstämman har nu registrerats hos
Bolagsverket och har alltså nu börjat gälla!
Detta innebär bland annat att boende själva får bekosta felanmälan som inte innefattar
föreningens ansvar. De nya stadgarna finns upplagd på hemsidan och det kommer snarast
möjligen att finnas att tillgå i föreningslokalen. Styrelsen har även beställt hem broschyrer
där det tydligt står vem som ska betala för vad när det gäller felanmälan så det inte ska bli
några missförstånd! Broschyren kommer att delas ut i samtlig boendes postlådor så snart vi
fått hem den. Det finns även en länk till broschyren upplagd på hemsidan om ni vill gå in och
kolla redan nu.

Sopsortering!
Det har uppmärksammats att sopsorteringen inte fungerar så bra som önskas, det har
lämnats farligt avfall i soprummet för matavfall, det har kastas porslin och keramik i
brännbart avfall, en massa böcker har kastas i matavfall och nyligen hade vi en dator som låg
trasig utanför ett av soprummen. Detta är oacceptabelt! Farligt avfall, porslin, keramik,
elektronik etc. som vi inte har sortering för i våra soprum skall ni själva frakta till
återvinningscentral! Alternativt får ni spara det i ert eget förråd till vårstädningen då vi tar in
containrar för grovavfall. Fortsätter detta slarv i soprummen kommer föreningen få extra
kostnader som i slutänden resulterar i att notan slås ut på årsavgifterna.. Hjälp er själva och
varandra genom att sortera ordentligt och ta ansvar för era sopor!
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