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Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma för 2017 kommer att
hållas den 3 April kl. 19.00 i föreningslokalen på
Jaktvägen 26 (kallelse samt dagordning kommer).
Varmt välkomna!

Sophantering
Inga grovsopor i våra återvinningsrum!
Att lämna grovsopor i våra återvinningsrum
innebär extrakostnader för föreningen inklusive dig
som medlem, samt att vi riskerar utebliven
sophämtning.

Motioner
Om du vill att föreningsstämman ska ta upp ett
särskilt ärende har alla medlemmar rätt att lämna in
en motion. Motionen ska ställas till stämman och
inte styrelsen. Det är även stämman som behandlar
motionen men styrelsen kan, liksom alla
medlemmar, lämna ett yttrande och/eller förslag
för stämman att ta ställning till.
Styrelsen har i år beslutat att förlänga datumet för
sista inlämning av motioner t.o.m. onsdagen den 1
mars (enligt våra stadgar ska motionerna in senast
1 februari eller ”inom senare tidpunkt styrelsen
beslutat”)
Boendeinformation
Vår förening har en webbsida där information
gällande ditt boende finns samlat, att jämföras med
en ”digital boendepärm”. Med Jaktbladet
informerar vi dig som medlem om det som är
dagsaktuellt.

Valberedning
Är du intresserad av att delta i föreningsarbetet
(t.ex. styrelse, intern revisor och valberedning) ta
gärna kontakt med valberedningen på:
valberedning@brfjaktvagen.se
Vårens städdag
Datum för årets vårstädning är satt till lördagen den
6:e maj. Under städdagen tar vi tillsammans hand
om våra gårdar samt föreningens övriga markytor.
Styrelsen ordnar som vanligt med containrar för
brännbart, matjord samt fika/korv för alla
deltagande.
Ytterligare information och åtgärdspunkter
kommer innan städdagen. Kom gärna in redan nu
med förslag på städprojekt/förbättringar som kan
göras.

Bostadsrättsföreningen Jaktvägen
Jaktvägen 1
194 66 Upplands Väsby

http://www.brfjaktvagen.se/
Exempel på information du hittar på webbsidan;
- Felanmälan
- Bokning gästlokal/gästrum
- Parkeringsregler/-tillstånd
- Sophantering
Styrelsemöten
Nästa möte är den 22:a februari. Tänk på att
ärenden måste lämnas in senast en vecka innan ett
styrelsemöte för att styrelsen ska hinna behandla
dem.

Org nr:
E-post:
Hemsida:

716419-8470

styrelsen@brfjaktvagen.se
www.brfjaktvagen.se

