
 

 

1. Motion angående blomsterarrangemang på balkongräcken 

Förslaget är att förbjuda krukor och blomlådor som sitter på utsidan, helt eller delvis. 

Detta för att grannen under ska slippa obehag som t.ex. vatten som strilar ner på person/möbler eller 

att det i värsta fall är krukor eller blomlådor som blåser ner på grannens uteplats. 

Det har sagts att det ska stå i ordningsreglerna, men vi har inte sett några sådana regler. 

Anette Ljung 

Vespergränd 81 

Britt Jonsson 

Vespergränd 87 

 

Motionerna nedan finns på kommande sidor. 

2. Motion om Staket på Vespergränd 26 

 

 

3. Motion angående Bygga altan med staket Vespergränd 99 

 

 

4. Motion angående Nerklippt häck 

 

5. Motion angående Förändrade stadgar 

Möte nr 2 angående stadgarna hålls torsdag den 7 juni kl. 19:00 i Tunan. 

Beslut måste tas på 2 skilda möten. 
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4 Motion angående Nerklippt häck 

 



 

 

 



 

 

6. Motion angående förändrade stadgar 

(ändrad och förtydligande text i stycken under de nedan nämnda punkterna från tidigare 

stadgar) 

UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT 

9 § 

Bostadsrättshavare som överlåtit sin bostadsrätt till annan medlem ska till föreningen lämna skriftlig anmälan om detta med 

angivande av överlåtelsedag samt till vem överlåtelsen skett. 

RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG 

10 § 

En förutsättning för att en fysisk person som förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet ska beviljas medlemskap är att 

förvärvaren ska bosätta sig permanent i lägenheten. En juridisk person, som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, 

får vägras inträde i föreningen.  

STYRELSE 

27 § 

Det åligger styrelsen att bland annat att: 

minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och 

revisorernas berättelse ska framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räken-

skapsåret, avge eventuell skriftlig förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar 

att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och  

revisionsberättelsen tillgänglig, samt 

protokollföra alla sammanträden. Protokollen ska föras i nummerordning, justeras av ordföranden och 

ytterligare en ledamot som styrelsen bestämmer samt förvaras på betryggande sätt. 

FÖRENINGSSTÄMMA 

30 § 

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar ska tillställas medlemmarna genom ut-

delning, genom brev med posten eller genom e-post till uppgiven eller annan för styrelsen känd post- eller e-postadress. 

Medlem, som inte bor i huset, ska skriftligen kallas under uppgiven eller annan för styrelsen känd post- eller e-postadress. 

Kallelse till stämma ska tydligt ange de ärenden som ska förekomma på stämman. Om föreningsstämman ska fatta beslut 

om stadgeändring ska ändringen framgå av kallelsen eller stadgeförslaget bifogas.  

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före, både för ordinarie föreningsstämma som extra 

stämma. 

34 § 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de tillsammans 

endast en röst. Innehar en medlem mer än en bostadsrätt i föreningen har medlemmen ändå endast en röst. Röstberätti-

gad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud som 

antingen ska vara medlem i föreningen, make/maka eller sambo. Ombud ska ha en skriftlig, undertecknad och dagtecknad 

fullmakt. Ombud får företräda flera, dock högst två medlemmar. En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett 

biträde. Endast make/make eller sambo eller annan medlem får vara biträde. 

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingen vid 

föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid 

föreningsstämman. 

 


