
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val 
av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika 
rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeen-
lig ordning utlyst
7. Upprättande och godkännande av 
röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredo-
visning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- 
och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsel-
edamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelsel-
edamöter och revisorer för nästkom-
mande verksamhetsår.
14. Val av styrelseledamöter och sup-
pleanter
15. Ärenden som styrelsen upptagit i 
kallelsen för beslut eller som medlem 
anmält.
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Övriga eventuella ärenden (som får 
föranleda diskussion men inte beslut)
18. Stämmans avslutande

B
RF

 A
PELSINLUNDEN

~ ETABL. 2009 ~

APELSINLUNDENS
INFORMATIONSBREV 04/15

Bfr Apelsinlunden Toffelbacken 17 126 39 Hägersten | www.apelsinlunden.se | styrelsen@apelsinlunden.se

TELEFONTIDER
Du kan nå styrelsen helgfria måndagar 
och torsdagar mellan klockan 16 – 
18 via vår styrelsetelefon. Vänligen 
respektera dessa tider! Vi har inte alltid 
möjlighet att svara direkt: vi har alla 
i styrelsen ”vanliga” jobb, och sitter 
kanske i möten, eller har inte tillåtelse 
att använda mobil fritt på vårt arbete. 
Skriv istället ett SMS med ditt namn, 
din boendeadress samt ditt ärende! Vi 
läser av e-posten flera gånger/dag, det 
är också ett effektivt sätt att kontakta 
oss på. Du kan givetvis även lämna ett 
skrivet meddelande direkt i styrelsens 
brevlåda på Toffelbacken 17, Görans-
son på dörren!

PARKERING
Uppsägning av parkeringsplats görs 
direkt till vår ekonomiska förvaltare 
Restate AB i fortsättningen.
Kontakta forvaltning@restate.se vid 
uppsägning av plats. För att ställa dig 
i vår parkeringskö anmäler du ditt in-
tresse till styrelsen@apelsinlunden.se

NYA LÄGENHETER
Vi planerar att bygga om en tidigare 
affärslokal till två stycken lägenheter 
(en 1:a och en 3:a) på Toffelbacken 29.

BRICKOR TILL TVÄTT- 
OCH MILJÖSTUGA
För tillfället kan vi inte programmera 
Aptusbrickor till tvätt- och miljöstu-
gan. Vi behöver dra om en del data-
kopplingar. Arbetet är beställt.
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Årsstämma 2014
Måndagen den 11:e maj kl.18 håller vi årsstämma i Park folkets hus. 
Vi bjuder som vanligt på fika.
Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 27:e 
april. Motioner kan lämnas av alla medlemmar i föreningen oavsett 
om de sitter i styrelsen eller ej. Lämna din motion i styrelsens brevlå-
da Toffelbacken 17. Kallelse delas ut till samtliga berörda efter 27/4.
DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2013

STYRELSE- OCH VALBEREDNINGSARBETE
Är Du intresserad av styrelse- eller valberedningsarbete så hör av dig till valbered-
ningen på telefonnummer 070-345 01 79! Hör gärna även av dig om du vet någon 
annan i vår bostadsrättsförening som är intresserad , kunnig eller speciellt lämplig.

VÅRSTÄDNING
Vårstädningen kommer att äga rum söndagen den 26:e april samtidigt med 
våra grannföreningar, Brf. Kvarteret Apelsinen och BRF Sandalmakarbacken.
Vi samlas på gården kl.10 utanför Toffelbacken 25! Redskap, skottkärror, handskar, 
plastsäckar, med mera handhåller föreningen med, närvaro- och “att-göra”-lista 
likaså. Container kommer att finnas på plats även i år. Observera att det inte är 
tillåtet att slänga elavfall i containern. Vänligen respektera detta! Vi avslutar med 
den sedvanliga korvgrillningen utanför BRF Kvarteret Apelsinens styrelselokal på 
Mockasinvägen 6.


