
 

Informationsbrev  
med en massa viktig och 
rolig läsning! 
 

 
Viktiga datum! 
Den 14 april är sista dagen att lämna in motioner till kommande årsstämma, vänd blad för mall. 
Måndag  27:e april kl 18 hålls informationsmöte inför årsstämman i Helgeandskyrkans församlings-
lokal. Här kan vi prata om investeringar, föreningens ekonomi samt ställa frågor. Vi bjuder på fika! 
Onsdagen 6:e maj kl 18 är det årsstämma i Klostergårdsskolans matsal. Vi bjuder på fika! 
 
Byte av förvaltning och felanmälan 
Det är snart dags för styrelsen att ha ett kvartalsmöte med Bredablick. Inför det mötet ser vi gärna 
att medlemmarna kommer med synpunkter kring hur ni upplever att bytet har gått samt olika saker 
vi tillsammans kan förbättra. Maila gärna till pr@brfsolskenet.se innan den 14 april. 
 
Om du upptäcker något som inte stämmer ska detta felanmälas till Bredablick antingen via deras 
hemsida www.bredablickforvaltning.se eller genom att dagtid 8.30-16.00 ringa 040-600 96 10. 
Om ärendet är akut och på jourtid ringer du 040-93 12 70. Vid ronderingar av fastigheten har det 
upptäckts att hemlösa sover i trapphusen. Ser du detta så snälla anmäl det till Bredablick. 
 
Avgiftshöjning 
Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 5% från och med 1:a april år 2015. Höjningen för  
månaderna april, maj och juni kommer retroaktivt på efterföljande kvartal med start juli månad. 
Höjningen för hyresgästerna är ännu inte fastlagd utan är under förhandling med 
Hyresgästföreningen. När Hyresgästföreningen har godkänt de nya hyrorna kommer dessa att gälla 
retroaktivt från 1:e april. I nuläget görs ingen höjning av parkeringsplatserna. 
 
Vad kan du göra för att förbättra föreningens ekonomi? 
Genom att tänka på miljön kan vi även förbättra ekonomin. Detta gäller såväl sopor, tvätt som 
vatten. Genom att sopsortera rätt och vika ihop kartonger kan vi tillsammans minska kostnaden för 
sophanteringen. Kostnaden för städningen av dessa utrymmen kan vi också hålla nere om vi alla 
hjälps åt. Detsamma gäller i våra tvättstugor. Tvätta inte i onödan och undvik halvfulla maskiner. Var 
rädd om våra maskiner och följ instruktionerna. Så spar vi in pengar på onödiga reparationer. 
 
Gemensamhetslokal med möjlighet till övernattning  samt femårsjubileum 
Nej, det är inget aprilskämt! Den 1 april, efter många turer och ett digert arbete, är vår 
gemensamhetslokal med möjlighet till övernattning klar! Den finns på bottenvåningen i G-trappan 
och kommer då att visas upp för föreningens medlemmar i samband med vårt femårsjubileum. 
Regler, priser och hur bokningar görs kommer att presenteras då och finnas på föreningens hemsida.  
Så med start kl 17 den 1 :e visar vi lokalen samt grillar korv och äter bullar på gården. 
 
Vänliga hälsningar 

Styrelsen 
Genom Maria Albinsson, informationsansvarig. Kontakt:  pr@brfsolskenet.se, 0730-587219 
Styrelsens ordförande Daniel Fröjmark nås på, info@brfsolskenet.se, Sunnanväg 10E, 070-519 99 26 
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BRF Solskenet   

 

www.brfsolskenet.se 
 

Motioner är medlemmarnas bästa möjlighet att påverka 

sin boendemiljö!  

 

Medlemmar i vår bostadsrättsförening som vill ha en motion behandlad på årsstämman 

måste anmäla detta till styrelse innan den 14 april 2015. Det måste det finnas datum, 

namn och lgh-nummer angivet så att styrelsen kan kontakta medlemmen kring frågor 

om motionen. Inkomna motioner sammanställs och skickas med kallelsen till 

årsstämman så att de kan diskuteras på informationsmötet och sedan tas upp på 

årsstämman. Ta chansen att påverka, kom med förslag, skriv en motion om något som 

du vill se en förändring inom. Tillsammans gör vi föreningen bättre för oss alla! 

Motion till BRF Solskenets föreningsstämma 
Datum : 

Namn :  Lgh:  Tel.nr.  

 

Rubrik: 

 

Bakgrund till motion:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag föreslår att stämman beslutar att:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Motionen lämnas senast den 14 april 2015 till  

Maria Albinsson, Blidvädersvägen 6E, tredje våningen  

eller maila till pr@brfsolskenet.se  
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