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Malmö 2010-04-22 BRF Bernstorp 
 
Årsmöte – Datum, Valberedningen, Kallelse och Motioner  

• Årsmöte kommer att hållas onsdagen den 26/5 kl 1900. Plats meddelas i kallelse. 
• Valberedningen – Andreas Håkansson lgh 342 – söker dig som är intresserad av att delta i 

styrelsearbetet i föreningen. Som styrelsemedlem har du en möjlighet att påverka förening och var 
med att fatta beslut om framtiden. Om du är intresserad, kontakta Andreas genom att ringa 0709-212 
616 eller lägga en skriftlig intresseanmälan i Andreas brevlåda ingång 79A 

• Styrelsen uppmuntrar alla att inkomma med motioner till årsstämman. För att motionen skall hinna 
komma med i kallelsen och därmed behandlas på årsmötet måste den vara styrelsen till handa 
(föreningens brevlåda ingång 5A) senast söndagen den 2 maj 2010. 

• Kallelse till årsmötet kommer att distribueras under v.18/v.19. 
 
Elrenoveringen 

• Glöm inte att lämna in ditt undertecknade papper om att du godkänner tiden och ger Totalel tillträde 
till din lägenhet. Alla måste underteckna och lämna in. Om du avtalat en ny tid med Totalel, skriv 
denna på lappen, signera och lämna i angivna brevlådor. 

• På anslagstavlorna i trapphuset kommer preliminära tider för nästa tillträde till din lägenhet att 
anslås. Det gäller augusti/september tiderna och handlar om när de nya elcentralerna skall kopplas 
in.  

• Det är nu också bestämt att nya elkanaler kommer att borras i trapphusen. Räkna av den anledningen 
med oljud och damm i trapphusen under delar av sommaren. Styrelsen skall undersöka möjligheten 
till ökad städfrekvens för att minimera olägenheterna i största möjliga mån.  

 
Trädgårdskväll torsdagen den 29/4 kl 18.30 
Vi träffas på innergården kl 18.30 och vårröjer i trädgården. På agendan står att plantera nya häckplantor, 
jord- och gödselförbättra, så gräs, sätta två enklare staket som skydd för häckplantor och rabatter, allmän 
skräpplockning på framsida och baksida, samt enklare rabattrensning. Uppskattad tid ca 1h. Styrelsen ordnar 
en enklare fika.  
Varmt Välkomna! 
 
Vinkällare  
En vinintresserad medlem undrar om det finns fler vinintresserade i huset som skulle vilja vara med och 
skapa en gemensam vinkällare i lämpligt utrymme i källaren. Är du intresserad, lägg en lapp i föreningens 
brevlåda ingång 5A. 
 
Ordning och reda,  
Oavsett du vårstädar eller flyttstädar, SNÄLLA åk till återvinningsstationen när situationen kräver det och 
använd inte vårt gemensamma soprum eller våra gemensamma utrymmen som allmän 
avstjälpningsplats/soptipp.  
Det är inte kul för dina grannar, det är inte roligt att som styrelsemedlem behöva söka upp dig och övertala 
dig att ta bort dina saker, och i slutändan blir det dubbelarbete även för dig att flytta sakerna två gånger. Den 
gången du har ett behov av att ställa saker i våra gemensamma utrymmen en dag eller två, märk upp sakerna 
tydligt med namn, kontaktuppgifter och när de kommer flyttas bort! 
 
Vårhälsningar/Styrelsen i BRF Bernstorp 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jag är intresserad av att vara med i styrelsen eller något annat föreningsuppdrag 
 
Namn:_________________________ Lägenhet: _____________ Kontaktuppgifter: __________________________ 
 
Intresseanmälan lämnas till Andreas Håkansson, Lägenhet 342 uppgång 79A  
 

Information 


