Info från styrelsen
Det börjar bli dags att skicka in de motioner eller skrivelser som ni vill få med till
årsstämman. Bifogat denna information finner ni en lathund på hur man skriver en
motion. För att motionerna/skrivelserna ska kunna tas upp på årsstämman ska de vara
styrelsen tillhanda senast 13/4. Ni lämnar dem antingen i föreningens brevlåda i Villa
Sylvia eller skickar dem till styrelsens epostadress: styrelsen@brfparadisetipartille.se
Vi fick in många enkätsvar gällande molokerna och majoriteten av dessa ställde sig
positiva till byte till en sådan lösning. Frågan kommer därför att tas upp på
årsstämman tillsammans med mer information gällande kostnader för ett sådant byte.
Vi vill även förtydliga att det inte på något sätt varit tal om att höja avgiften för att
finansiera byte till moloker.
Den nya hemsidan är uppe och alla funktioner ska nu även vara igång. Om ni inte
redan har varit inne och kikat rekommenderar vi att ni besöker
www.brfparadisetipartille.se och tar en titt!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Paradiset i Partille
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Lathund för motioner och skrivelser
Så här skriver du en motion:
1.Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2.Skriv vad ärendet handlar om.
3.Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
4.Skriv under dokumentet med ditt namn och lägenhetsnr.

Ex:
Bygg ett barnvagnsförråd
I föreningen har vi många småbarnsfamiljer och det är svårt att få plats med barnvagnarna inne i
lägenheterna. I trapphusen är det förbjudet att förvara föremål och vagnar och vi behöver därför någonstans
att ställa vagnarna.
Jag yrkar på att föreningen bygger ett särskilt förråd för barnvagnar på innergården bredvid cykelförrådet.
Bengt Bengtsson, lgh 125

En skrivelse kan vara en fråga som du vill att styrelsen ska besvara under stämman.
Eftersom inga övriga frågor tas upp under årsstämman som inte redan finns på den i
förväg satta dagordningen dagordningen är det genom skrivelser du har din chans att
ställa en fråga.
Ex:
Varför får man inte köra bil på innergården längre?
Anders Andersson, lgh 110
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