
 

Till medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Nissöga 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  

Tid: Söndagen den 3 juni klockan 15:00       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. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen redogör för sitt val.  

14. Val av tre personer till valberedningen  

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

16. Arvode till styrelsen och valberedning. Stämman beslutar 

17. Redovisning av godkända motioner  

18. Redovisning av 2012 års budget för Brf. Nissöga 

19. Information kring föreningens sophantering och källsortering 

20. Information kring slutbesiktningen och kort om övriga pågående aktiviteter  

21. Information om Green Landscaping som underhåller och utvecklar Brf. planteringar och träd 

22. Information kring användning av Brf. webbplats som informationskanal  

23. Information kring åtgärder avseende brandsäkerhet/rökluckor, franska balkongräcken samt varmvattentryck 

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

25. Information angående Brf. Nissögas medlemskap i Samfälligheten Grönlingen och Grannsamverkan 

26. Information om förhandling med Telia som gav 53tkr tillbaka till föreningen, finns intresse för en Nissöga dag? 

27. Information om detaljplansområde 3 söder om Brf. Nissöga, vad händer 2014 preliminärt? Samråd? 

28. Information om montage av staket mellan uteplatserna och framför sandlådan. Plan för vindskydd?   

29. Redovisning av övriga frågor som meddelats styrelsen skriftligen i postlådan senast 31 maj! 

30. Avslutande  
 

VIKTIGT!  

Kom ihåg att dina övriga frågor som eventuellt behandlas på stämman ska vara Styrelsen tillhanda senast 31 maj! 
 

Årsredovisningen och 2012 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. Varmt välkomna till Brf.Nissögas års-stämma söndagen den 3 juni kl. 15:00.  

 

Brf. bjuder på vatten att dricka. 

Styrelsen i Brf. Nissöga     


