
 

 

Den 28 april hölls föreningens årsstämma i Florasalen i Bro 

Centrum. 

 

Stämman leddes av Elisabeth Kalderén från Bostadsrätterna, 

en intresseförening för bostadsrättsföreningar som vi är med-

lemmar i. En av fördelarna med att vara med i Bostadsrätterna 

är att man kan få låna en opartisk och professionell ordförande 

för stämman, och Elisabeth, som även tidigare varit vår     

stämmo-ordförande, gjorde ett bra jobb även i år! 

 

På stämman var 13 av våra 44 hushåll representerade. Vi 

skulle gärna sett att fler var där men vi hoppas att de som inte 

var där ändå har läst årsredovisningen som skickades ut med 

kallelsen. Spara den gärna till kommande år, den är er bekräftel-

se på att styrelsen sköter ekonomin och andra uppgifter. 

 

Stämmoprotokoll kommer att delas ut till samtliga hushåll så 

fort detta är underskrivet och justerat. 

 

På stämman valdes en ny styrelse, vår tidigare ordförande 

Rolf Andersson avgick och gick istället in som suppleant. Det 

betyder att vi nu har en ny ordförande, Dan Norén. Dan har 

tidigare varit suppleant och är insatt i styrelsens pågående arbe-

te. Hela styrelsen finns i spalten till vänster. 

 

Tyvärr fick vi inte ihop en valberedning. Det är viktigt att vi 

har en valberedning som kan föreslå styrelsemedlemmar till 

nästa år. Är du intresserad av att delta i valberedningen (vars 

jobb i princip är fokuserat till februari månad 2017) så kontakta 

styrelsen. Att vara valberedning är ett bra sätt att lära känna 

sina grannar! 

 

På nästa sida finns stämmobesluten som togs i kortform. 
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STYRELSEN 2016 

Dan Norén, ordförande 

Gösta Holmberg, v. ordf. 

Ida Falk, kassör 

Robert Hall, sekreterare 

Arne Eklund, ledamot 

 

SUPPLEANTER 2016 

Rolf Andersson 

Evgeny Lachkov 

Magnus Cederholm 

Katarina Melander 

 

 

 

http://www.brfkolonin.se/


STÄMMOBESLUT I KORTHET 

 

o Stämman godkände årsredovisningen och 

revisorns berättelse 

o Ny ordförande för föreningen är Dan 

Norén. I övrigt bytte Robert Hall och 

Gösta Holmberg plats med varandra, så att 

Gösta nu är vice ordförande och Robert 

sekreterare 

o Rolf Andersson avgick som ordförande 

och är nu istället suppleant 

o Antalet suppleanter utökades från tre till 

fyra 

o Två helt nya suppleanter valdes in, 

Katarina Melander och Magnus Cederholm 

o En motion om biltvätt behandlades och 

avslogs av stämman. Det innebär att det 

inte är tillåtet att tvätta bilen på 

föreningens mark 

o Ingen valberedning fanns föreslagen, men 

vi hoppas få in förslag under året. Anmäl 

ditt intresse till styrelsen! 

o Styrelsen fick stämmans mandat att 

arbeta vidare med förslaget till nytt 

föreningshus

 

Vårstädning 
I år kommer styrelsen att anlita ett företag 

som rensar i våra rabatter och häckar. Tanken 

är att detta företag ska göra en första rens-

ning nu under maj månad och sedan 

återkomma med några veckors mellanrum 

och underhålla ogräset. Den som har satt 

egna häckar eller anlagt egna rabatter får 

även i fortsättningen sköta dessa själv! 

 

Detta hindrar självklart inte att den som vill 

rensa på egen hand gör det. Allt vi gör själva 

minskar föreningens kostnader. Gräsklippning 

och häckklippning tar vi fortfarande hand om 

själva! 

 

 

Gräsklippning 
Gräsklipparen finns i UC och nyckel dit finns 

hos Rolf (16E), Arne (4C), Gösta (2A), Robert 

(8C) och Pär (12A). 

 

 

Soprummen 
I ett av soprummen (det närmast nummer 18) 

har en automatisk lampa installerats. Ljuset 

tänds när man öppnar dörren och släcks efter 

några minuter. Du behöver alltså inte släcka 

när du går därifrån! Samma lösning kommer 

att installeras även i det andra soprummet. 

 

UC 
I undercentralen har vi gjort några justeringar 

den senaste tiden, för att minska problemen 

om något skulle gå sönder. På baksidan av UC 

kommer ett blixtljus installeras. Det innebär att  

om något händer i UC så går ett larm och 

ljuset på baksidan börjar blixtra. På så sätt 

upptäcker vi snabbare att något hänt och kan 

ta itu med det på en gång! Ser du att det 

blixtrar, kontakta någon i styrelsen. 

 

 

Parkering 
Våra extra parkeringar är nu klara. Tillsvidare 

är de skyltade som besöksparkeringar. Har du 

två bilar, eller behöver en parkering till din 

företagsbil, så kan du hyra en extra parkering 

för 200 kr/mån. Du får då en fast uppmärkt 

parkeringsplats. Kontakta styrelsen om du är 

intresserad! 

 

Tänk på att våra besöksparkeringar bara är till 

för tillfälliga besökare! 

 

 

Grillning 
Grillning är inte tillåten på balkonger och alta-

ner (undantag elgrill) på grund av brandrisken. 

Flytta ut din grill på gräsmattan, eller använd 

föreningens grillar på innergården! 


