
Protokoll fört vid extra föreningssfämma med Bostadsrättslöreningen
StenungeSlupen

Tid:
Plats:

Ämne

Tisdagen den l9 mars 2002 kl. 18.30
Föreningslokalen
Nya stadgar

1. Stärnman öppnas.

2. Förleckning över närvalande medlenrnial upprättas (se bilaga)

3. Rune Pettersson väljs till oldflorande fol stänrrnan.

4. Till justerare väljs Gefih Ganemy'och Ulla May Samuelsson.

5. Kallelsen till stärnman har behörigen skett.

6. En enhäliig stämma beslutar om att anta de nya stadgarna.

7. Mötet avslutas.

@-.,-t'7rz*r-, .

Ordforande
CtntPrnrgra/,rrrr,^-1
Sekreterare

Justerare



Protokoll fört vid styrelsemöte med Bostadsrättsföreningen
StenungeSlupen {räl{t1

I id: Tisclagen den 15 januari 2002 kl. i 8.-l{i

Plats: För:eningslokalen

l',iärvarande: HeienaAnclerssct:
KjcllRerggren
Dan-Axel Klöfverskj öld
Gunil la Klö {v'er'skj ö ld
Rune Pettemson
Er.a Sunclevall

1. Vlötet öppnas.

2" Kjell Rerggren väljs till att justera clagens protokoll.

3. Dagordningen godkänns.

4. Föregående mötesprotokoll behandlas.

5. l{.assören infonnerar.

Ilet är inle så m1'cket som hänt sen sisi. En båttrrng har sliett med lakturotlta. det står nu

lägenhetsnllrnmer specilicerat på de ilesta.

(r \,va rnetl lenlrilr

Inga uya nrecileminar.

7. Kommunen kornmer att kontaktas angående bostadsrättsliireningens ekonorai och liamtid.
Dan-Axel skall kontakta kommunens ekonomichef Gunilla.Iosefsson och orclna ett möte.

L Vi liar nu lätt svar {iån kcmmunen på r'år skrivelse angående ändringar vid
busshållsplatsen "Solgården". De anser clet inte Iåmpligt ätt t'l)tta övergångsstället.

9. Portkodema och eventuell ändring av clesamma skall iliskuteras med ST-heur vid nästa

vechas rnöte.

10. TV till Förer:ingslokaien är iutr;öpt"

11. De nya stadgama och hur vi shali fortsårta i ärenciet sl<all ciiskuleras tneci S1'-hern vicl nästa

veckas möte.



12. Övriga [1'ågor.

* El'a skall skriva ihap en "protestskriv€lse" rnot blggnation*n av den planerade
sirysl<rapan. När vi kallar ti11 extra lbreningsstämma fär iler en mrijlighet att skt'ir.'a på

protesten.
* "Riktiga" anslagstavlor br:rde sättäs upp i lrissen.
* SBC har stämma ftir "SBC region VÄST" torsdag den 7 {bbrr,rari 2002 kl. 19.00.
* Garagepl atsn umrerin gen
* "Go'a grannar" skall skickas ut elter mötet med ST-irem nästa vecka.

13. Mötet avslulas.

Sekreterare



Kvartalsmöte liir Bostadsrättsföreningen StenungeSlupen

Tid: 'f isclagen clen 22 januali 200: kl. i 8.3ii
Piats. Iiöreningsiol<al*n

h-ärvarantle : Helcua Ancict'sson

Kiell Berggren
Dan-Äxel Klöfvcrskj öld
Gunilla Klöfverskjöld
Rurre Pettersson

Vlorgan Dahlborg
Torbjöm Höglund
Cnn Rhodön

F öli anele cli skr"rterades :

e Förslagöt till nya starlgar gicks igcnonr. Torbjör-n föreslog att stadgarlr:i l<irn komplctteras

med en lista över"vad fcjreningen skall stå för i reparalionsviig, e.<empelvis packningiu,

och att deruta skall fastslås i ett protokoll.

När sradgarna sedan sl<.aii änclras skali vi l<alla tili en exlra fiircttingsslåtnrtta, i0 dagar

ituran. Vid oruröstning måste forsiaget fii rninsl 2r3 rnajoi'it*t, blir cler eithliliigt skall vi
skriva det. {-ingeftir 3 r,ec}<or scn:ire kallas det till en n}'extrastämnta. är,en hår krär's minst

J,"i lna-;i-rntr-l. SIr]l,serlall r pr"ot*kr:li äil siaiignrna iir iiistsltilirla *v fiJlentngen i1r,il

ftireningsstäntmor. Sl<icka till PRV"

c När vi hyr ut lokalen btir det som "hotellverksamhet". .\4organ rekommenderar att vi tar

hit räddnirrgstjänsten för en utryntningsbesiktning.

E ST-hem har byt ftrsäkringsbolag titl Tiygg Hausa och vi anlitar salrrlxa måklare. Vi kan

fä vara med på samma uirphandling.

s Vitvanrbestiillningar lämnas ti11 Gun.
K-t 1i I'r'.vs starrdard ER83iltlB I 75 crn hög. 4. 1?{} kr crl<l n:onrs

- Spis standard 8L86100.3"035 kr exkl monr$

Frnkl 22-5 kr i,icl minrlre än 5 ex.

e En "(lrannar emellan" sl<all delas ut där det lorklaras att garageplatscrna skall fä n.va

nunlner.

o "Vår" portkod konrrner ått åndras. Dct är svårt att iindra de anclra kodu.rna cx liir poston.

r':iililnir-i gst j :inst m. tr.


