
 

Till medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Nissöga 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  

Tid: Onsdagen den 27 april klockan 19.00       Plats: KB Ursviks Mäss, Enköpingsvägen 126 B. 

Dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Upprättande av röstlängd  

3. Val av ordförande på stämman 

4. Anmälan av ordförandes val av sekreterare under stämman 

5. Fastställande av dagordning  

6. Val av två rösträknare tillika justeringsmän som jämte ordförande justerar protokollet 

7. Godkännande om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

12. Information om disposition av uppkommen vinst eller täckande av förlust 

13. Redovisning av motion 4. Styrelsen rekommenderar stämman valet av åtgärd enligt tidigare svar 

14. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen redogör för sitt val.  

15. Val av tre personer till valberedningen  

16. Val av revisor (Öhrlings PWC revisionsbyrå och godkänd revisor Niklas Jonsson)  

17. Nytt arvode till styrelsen och valberedning. (se baksidan fotnot 1) Stämman beslutar 

18. Redovisning av motioner 1, 2 och 3. Styrelsen rekommenderar stämman valet av åtgärder enligt tidigare svar 

19. Redovisning av 2011 års budget för Brf. Nissöga 

20. Redovisning gällande inglasning resp. markiser. Stämman röstar/beslutar om att tillåta inglasning på balkonger 

respektive markiser på terrasser och lägenhet i västerläge Forskargränd 20 

21. Information kring föreningens sophantering och källsortering 

22. Information Inför kommande slutbesiktning. Vem ansvarar för vad. (se baksidan fotnot 2) 

23. Val av trädgårdsgrupp som i samarbete med styrelsen utvecklar föreningens grönytor 

24. Information gällande boendes användning av Brf. webbplats som informationskanal (se baksidan fotnot 3)  

25. Information om föreningens P-platser, regelverk, kösystem  

26. Information om brandsäkerhet/rökluckor, franska balkongräcken, distribution tappvarmvatten.(se baksidan fotnot 4) 

27. Information om elkostnad, elförbrukning, uppvärmning och inomhus temperaturer 

28. Information angående montage av staket mellan uteplatserna och framför sandlådan   

29. Redovisning av övriga frågor som meddelats styrelsen skriftligen i postlådan senast 20 april 

30. Avslutande  

 

Årsredovisningen bifogas denna kallelse. 2011 års budget delas ut under stämman. 

Styrelsen förväntar sig att samtliga bostadsrättshavare deltar på årsstämman och med detta känner ansvar för att 

föreningen fortsatt upprätthåller en god boendeekonomi och boendemiljö. 

Brf. bjuder på något att dricka.  

Varmt välkomna till Brf.Nissögas årsstämma den 27 april klockan 19:00       

Styrelsen i Brf. NISSÖGA   



              Var god vänd >>>>>>>>>>>>> 

 

Fotnot, nedan ger förklaring till några av punkterna på dagordningen. 

 

1. Styrelsen föreslår en höjning av styrelsens arvode med 250 SEK. per lägenhet och år till totalt 66.250 SEK. per år. 

Styrelsen föreslår att valberedningen får 5000 SEK som arvode för sitt arbete per år. Revisorns arvode faktureras 

separat som tidigare. 

 

2. Inför kommande slutbesiktning är det mycket viktigt att boende anmäler eventuella fel och brister i den egna 

bostaden. Brf. yttre miljö med byggnader, och övriga allmänna utrymmen ansvarar styrelsen för. 

 

3. Frågan gäller hur vi framöver på bästa sätt skall lämna information till de boende. Styrelsen förordar därför att Brf. 

Nissögas webbplats blir den informationskanal som de boende främst använder, och att vi slutar med pappersutskick 

som informationsbärare. Styrelsen förordar vidare att viss information även i viss mån kan distribueras som e-post till 

boendes respektive e-postadress. De främsta orsakerna och motiven till detta är snabbhet och väsentligt lägre 

kostnader för föreningen. Styrelsen vill alltså uppmana samtliga boende att rösta för ett förbättrat sätt att hantera 

informationen på, och att boende 24/7 kan ta del av information via Brf. webbplats www.nissoga.se 

  

4. Styrelsen uppmanar de boende att ta del av PDF dokumentet som beskriver ”styrelsens arbete” som ni finner på 

webbplatsen under fliken ”Styrelsen informerar”. Du måste vara inloggad som medlem för att kunna läsa och skriva  

ut informationen. 

 

Styrelsen Brf.Nissöga 

 

http://www.nissoga.se/
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