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Hej på er! 
Nu är det äntligen vår!!! Solen och värmen kommer allt mer och vi boende får komma ut från vår vinterdvala 
och promenera i det vackra vädret. Visst är det härligt! För att inte nämna våra balkonger som är en ”rastplats” 
av toppenklass! 
 
Inför årsmötet/årsstämman 
Datum för årsstämman är den 27 Maj. Separat kallelse kommer till alla medlemmar inom kort. 
På årsstämman beslutar vi gemensamt kring ärenden som rör föreningen, vilket direkt berör din lägenhet och 
ditt boende. Därför är det viktigt att just Du är med vid årsstämman och aktivt deltar i våra gemensamma 
beslut. Är du inte med och tar besluten får du acceptera de beslut dina grannar tar. Sätt ett kryss i almanackan - 
det är viktigt. 
 
Förslag om nya stadgar 
På årets föreningsstämma den 27 maj ska vi även fortsätta vårt arbete kring införande av nya stadgar, vilket vi 
tog ett första delbeslut om på förra årsstämman. Dessvärre har HSB varit tvungna att justera de föreslagna 
Normalstadgarna för bostadsrättsföreningar, detta efter beslut i Riksdagen bl. a om avskrivningsregler. 
Förra årets stadgebeslut togs utifrån version 2 av de nya stadgarna, de nu aktuella stadgarna har version 4. 
Detta innebär att vi måste börja om vår process kring beslutet, och årets röstning blir därmed det första (1:a) av 
de två (2) beslut som krävs på två av varandra följande medlemsmöten. 
Ni hittar de nya föreslagna stadgarna i pdf-format på hemsidan www.brflunna.se 
Du som inte kan ladda ned de nya stadgarna kan läsa dem i exemplaret vi har hängt på anslagstavlan i 
soprummen. 
 
Valberedning 
Två styrelsemedlemmar har avsagt sig omval för nästkommande två år. 
Valberedningen har varit i full gång under året och har lyckats lösa sin uppgift. Valberedningen har ett delikat 
arbete och det är ett arbete av yttersta vikt, enkelt uttryckt så lämnar de förslag på namn, vilka som skall väljas 
till föreningens styrelse. 
Är du intresserad och vill lära dig mera om valberedningsarbete, kontakta ordförande Stig Svensson 
brflunna@bredband.net  
 
Reviderade ordningsregler för brf Lunna 
Styrelsen har reviderat ordnings/trivselreglerna för Brf Lunna. De finns tillgängliga på vicevärds kontoret, 
Lunnalokalen. Kommer även att finnas på hemsidan www.brflunna.se  
 

Lekplatser 
Styrelsen har begärt in offerter och arbetet beräknas starta inom kort. 
 

Motionsrum/gymlokal 
Styrelsen efterlyser ”hantverkare” inom Lunna som känner att de kan bidra med stor eller liten arbetskraft. 
Tanken är att det skall bli ”typ” en ”gemensamhetsgrej” och för att lösa något av den ekonomiska biten med 
iordningsställandet av lokalen. Känner du för detta så kontakta Vicevärden brflunna@bredband.net  eller 
ordförande Stig Svensson brflunna@bredband.net  
 
Planering spolning av avlopp 
Nu har det gått 10 år sedan stambytet och rekommendation är att göra en spolning av avlopp efter 10 år för att 
undvika framtida problem. Beräknar starta spolningen under hösten 2015.  
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Nytt telefonnummer till störningsjouren 

 
Securitas störningsjour telefon 010 -470 57 81 
 
Securitas störningsjour ger oss möjlighet att när du känner dig störd eller besvärad av en granne vid ex. 
kraftiga störningar, alternativt ofta återkommande störningar, eller om du känner dig hotad kan kontakta 
störningsjouren som då åker ut och kontrollerar och pratar den störande till rätta. 
 
Avgift per utryckning 
Denna service påverkar föreningen i form av en kostnad vid varje utryckning, en kostnad som givetvis i många 
lägen är befogad. Kostnaden kan dock i vissa fall komma att debiteras den störande. 
 
Det var allt för den här gången! 
 
Välkomna till årsstämman den 27 maj! 
 
 
 
 

Styrelsen önskar Er alla en riktigt skön och avslappnade sommar! 
 
 

 

                                                 
 

 
 
 
 
 


