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Extra föreningsstämma
Den 14 mars genomförde vi en extra föreningsstämma där totalt 34 bostadsrätter var representerade.
Under stämman gick vi igenom styrelsen förslag till nya stadgar baserade på SBC:s mönsterstadgar.
Vi hade mycket god hjälp av SBC:s jurist Johan Öström som förklarade aktuell lagstiftning och
svarade på frågor från de närvarande. Efter omröstningen kunde stämmans ordförande, Sven
Kinnander, förkunna att stämman enhälligt röstat för att dels anta de nya stadgarna, dels att föreningen
ska lämna Riksbyggen. Båda dessa frågor tas upp för beslut igen på vår ordinarie stämma. Efter
stämman introducerade Hans Holst tankarna inom gruppen ”Brunnsviken Future” på ett nytt
föreningshus.

Ordinarie föreningsstämma
Som nämnts tidigare kommer vi att genomföra ordinarie föreningsstämma måndagen den 9 maj kl 19
i Sfärens kyrka. Försöket att bjuda på lite gott även innan stämman föll väl ut så vi upprepar försöket från ca 18.30 är alla välkomna på lite ”mingel” innan vi startar den formella stämman. I övrigt är
stämman lik övriga ordinarie stämmor med tillägget nu att vi även tar upp stadgefrågan, utträde ur
Riksbyggen samt tre st motioner. Efter stämman avtäcker ”Brunnsviken Future” en första modell av
vårt nya föreningshus Bergshamra Allé 107. Enligt god tradition avrundar vi sedan kvällen med
smörgås, öl/vatten och kaffe i restaurangen intill. Kallelse med anmälningstalong samt årsredovisning
2004 delas ut senare i april. Underlaget kommer även att finnas på vår hemsida innan utdelningen.
Skulle något vara oklart i t ex stadgarna eller årsredovisningen så fråga gärna någon i styrelsen direkt,
vänta inte till stämman.

Vårstädning
Lördagen den 14 maj mellan kl.10.30 och 12.30 kommer vår traditionella vårstädning att äga rum.
Samling sker vid statyområdet. Detta är ett bra tillfälle att lära känna grannar, och samtidigt bidra till
att vårt område blir ännu finare, så vi hoppas att så många som möjligt deltar. En container kommer
att ställas ut några dagar i förväg där bl a trädgårdsavfall kan slängas. Efter vårstädningen kommer
alla att få grillad korv med bröd och dryck. Ingen föranmälan behövs.

Nytt städavtal
Sedan i februari har föreningen inte längre Riksbyggen som städentreprenör utan istället av vi avtal
med AB Svensk Städtjänst, ABSS. Det nya avtalet är billigare än det gamla.

Hemsidor i Bergshamra

På vår hemsida finns nu länkar till andra bostadsrättsföreningars hemsidor.

Föreningens lägenhet
Det finns fortfarande stora möjligheter att boka lägenheten i juli. Kontakta lägenhetsvärden Lena
Johansson, BA 89, eller boka direkt via hemsidan.

Inför odlingssäsongen
Nu när våren äntligen har kommit är det också dags att börja ta hand om uteplatsen. Styrelsen vill
dock påminna om att alla buskar och träd som omger uteplatserna är allas gemensamma egendom.
Man får alltså inte ändra, ta bort etc utan ett skriftligt samtycke från styrelsen. Kontakta
trädgårdsgruppen vid ev frågor.

Inventering och utveckling av våra grönytor och gårdsmiljöer
Vår förening har många grönytor, buskar och träd men någon långsiktig skötsel- eller utvecklingsplan
för dem har aldrig funnits. Därför har styrelsen beslutat att en genomgripande växtinventering och
analys av gårdsmiljöerna ska genomföras och idéskisser till utveckling av dem tas fram.
Landskapsarkitekt Cecilia Pilbäck från Uppsala har kontrakterats för detta. Hon kommer med start i
april att börja med att göra en inventering av befintligt växtbestånd samt ge övergripande förslag på
omgestaltning av gårdsmiljöerna. Hon kommer också att presentera förslagen för medlemmarna vid
ett möte. Därefter görs en indelning i delområden och alla som är intresserade kommer att få delge
henne sina synpunkter och önskemål.
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