
If you have any problem understanding this message,  
send an email to: sekreterare@granatapplet.se  
and you will recieve this in english! 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, februari 2015 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Årsstämma 
Datum för stämman är den 4 maj.  Kallelse kommer i god tid innan men boka redan nu upp 
detta datum i kalendern. 
 
2. Dags att komma in med motioner till årsstämman 
Vid varje årsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner 
med förslag till förändring för behandling på årsstämman. Motioner till stämman 
lämnas skriftligen till styrelsen senast den 24 mars 2015. Lämna alt. posta motionen 
till föreningens postlåda i hus 22.  
 
Viktig information gällande motioner: 

- En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du  
komma in med flera motioner 

- Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska 
även finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man 
kunna besvara motionen med ja eller nej.  

- Motionen ska vara undertecknad av motionären 
-    Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på  

stämman, dvs. senast den 24 mars 2015. 
 
3. Stadgar 
Styrelsen gör just nu en översyn av föreningens stadgar. Vissa uppdateringar/förändringar 
kommer att göras. De uppdaterade stadgarna kommer att mailas ut i god tid innan stämman. 
 
4. Städdag 
Vårens städdag är prel den 18/4. Har du idéer/förslag på vad vi ska göra då maila dina 
förslag senast 24/3 till: innemiljo@granatapplet.se, så tittar vi igenom förslagen och ser vad 
som är möjligt. 
 
5. Carport / Garage 
Vi har i dagsläget kö till både våra carportplatser och till de garageplatser vi förfogar över. 
Om man tackar nej till erbjuden plats kan man stå kvar i kön men flyttas då till botten på 
kölistan. 
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