
 

Nästa styrelse 
Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att vi inte 
har någon valberedning i år och det är därför upp till 
er medlemmar att själva anmäla ert intresse för att 
sitta som ledamot eller suppleant i nästa års styrelse! 
 
Det är dags att göra en del förändringar i styrelsen 
och detta kräver att nya krafter ställer upp! Att sitta i 
styrelsen är ett roligt och ansvarsfullt uppdrag, som 
ger ny förståelse för allt som sker. För den som inte 
har tidigare erfarenhet av styrelsearbete finns det bra 
kurser att gå, och självklart gamla styrelsemedlemmar 
att fråga! 
 
Föreningen är vi allihop tillsammans och vi är beroen-
de av att så många som möjligt ställer upp och gör det 
man kan! Styrelsen har i år arbetat med att förenkla 
och leja ut uppgifter så att uppdraget ska kräva mind-
re tid av varje ledamot, och detta är ett arbete som 
kommer fortsätta under 2017. 
 
En bostadsrättsförening är en juridisk person och 
måste enligt lag ha en styrelse. Om ingen vill ställa 
upp kommer föreningen till slut att tvångslikvideras. 
Då upphör bostadsrätterna, föreningens egendom 
säljs och medlemmarna bor kvar som hyresgäster. 
Ingen har idag särskilt gott om tid, och det är angelä-
get att medlemmarna ställer upp solidariskt så att 
ansvaret delas av alla. 
                                                                                                    Vänd   
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Adress 

Blåviolstigen 2E, 197 34 Bro 

 

E-post 

styrelsen@brfkolonin.se 

 

Telefon 

070-04 40 481 

 

Organisationsnummer 

769623-8406 

 

Hemsida:  

www.brfkolonin.se 

 

Felanmälan:  

Lämnas via hemsidan,  

styrelsen@brfkolonin.se, eller 

telefon 

 

 

STYRELSEN 2016 

Dan Norén, ordförande 

Ida Falk, kassör 

Robert Hall, sekreterare 

Arne Eklund, ledamot 

 

SUPPLEANTER 2016 

Rolf Andersson 

Evgeny Lachkov 

Magnus Cederholm 

Katarina Melander 
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ÅRSSTÄMMA 2017 
 
Årets stämma kommer hållas den 9 maj, kl. 19.00, i Florasalen i Bro centrum (sam-
ma plats om förra året). Om det är någon som inte vet var lokalen ligger så kontakta 
styrelsen innan stämman så visar vi gärna vägen.  
 
Förra året var det dålig uppslutning på stämman så styrelsen hoppas att det kommer 
fler i år. Kallelse med årsredovisning och eventuella motioner kommer delas ut i brev-
lådorna senast två veckor innan stämman.  
 
Styrelsen kommer på stämman att lägga fram ett förslag om att ändra våra stadgar. 
Lagändringar under förra året gör att vissa punkter i stadgarna måste justeras och vi 
har därför tagit chansen att göra om stadgarna helt för att få dem tydligare och mer 
anpassade till vår situation. Till grund för de nya stadgarna ligger Bostadsrätternas 
mönsterstadgar, och vi har också låtit en jurist från Bostadsrätterna granska dem. 
Även BoKlok har godkänt de nya stadgarna. Nya stadgar måste godkännas av två 
stämmor, om inte alla medlemmar är på plats på den första stämman!

 
 

Ny hemsida 
Styrelsen har byggt upp en ny hemsida. Hemsidan 
nås via samma adress som tidigare, 
www.brfkolonin.se 
 
På hemsidan finns föreningens viktiga dokument 
och nyheter från styrelsen, liksom alla gamla ny-
hetsblad. 
 
På hemsidan lägger styrelsen löpande upp nyhe-
ter, så ta för vana att kika in där lite då och då. Det 
går även att få RSS på nyheter från hemsidan. Vi 
kommer fortsätta dela ut nyhetsblad, men vissa 
nyheter kan komma ut lite tidigare på hemsidan. 
 
Har du förslag på saker vi borde ha på hemsidan? 
Kontakta styrelsen så ser vi vad vi kan göra! 

 
 
Förbjudet att köra på gångarna! 
Det är förbjudet att köra på gångarna mellan hu-
sen. Det beror på att det finns rör lagda under 
gångarna och dessa kan gå sönder och skapa stora 
problem. Det är också orsaken till att vi inte kan 
ploga gångarna med fordon, utan måste 
handskotta! 
 

 

Sandupptagning 
Den 3 april kommer vår snöröjare att sopa upp 
sanden på parkeringen. Om du har möjlighet så 
parkera gärna någon annanstans den dagen, dels 
för att skydda bilen då det antagligen kommer 
damma en hel del, dels för att underlätta upptag-
ningen.  
 
Passa gärna på att sopa bort sanden från din ruta 
ut mot parkeringsgatan innan 3 april, så får vi bort 
så mycket sand och grus som möjligt.  

 
 
Medlemslista 
Det har kommit önskemål om en ny medlemslista, 
och en sådan bifogas därför detta informations-
blad.  
 
På medlemslistan finns medlemmarnas namn och 
lägenhetsnummer. Dessa uppgifter är offentliga, 
men styrelsen har beslutat att inte lägga upp dem 
på hemsidan, istället delar vi ut dem i pappers-
form. 

 

Observera att detta är en lista över medlemmar, 

fler personer kan vara skrivna på adressen. 

 
 
 

http://www.brfkolonin.se/

