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Välkommen till årets 
föreningsstämma  
4 februari 2018 kl 19 

Måndag 4 februari håller vi föreningsstämma – årets viktigaste 

datum för dig med bostadsrätt i Tre Damer. 

Du har valt att bo i bostadsrätt, och för många av oss är lägenhetsköpet 

den största affär vi gör. Att bo i bostadsrätt innebär dessutom att du 

direkt kan påverka din närmiljö, på ett sätt som inte gäller i hyresrätt.  

På föreningsstämman får du information om det viktigaste som hänt i 

föreningen under året, hur det står till med vår ekonomi och vilka 

projekt som styrelsen har framför sig. Det betyder också att du får 

större insikt i hur dina pengar förvaltas.  

Under stämman väljer medlemmarna styrelse för kommande år. Det är 

också sätt att påverka sitt boende. Ett annat sätt är att skriva motioner 

om saker man vill ska förändras. I år har styrelsen fått in hela nio 

stycken. Du hittar årets motioner i din port, tillsammans med den 

formella kallelsen. Där finns även styrelsens svar. Läs, och bilda dig en 

uppfattning hur du själv vill rösta.  

Stämman hålls traditionsenligt i Hägerstensåsens Medborgarhus. Som 

vanligt ordnar vi busstransport för de som så önskar. Bussen brukar bli 

fullsatt, så det är fint som du som är fullt rörlig kan ta dig till 

Riksdalervägen 2 i Hägerstensåsen för egen maskin.  

Mötet brukar ta en dryg timme i anspråk. Kaffe, te och smörgås finns 

redo från cirka 18:30. Kom gärna i god tid, eftersom alla boende måste 

prickas av mot röstlistan. 

Varmt välkommen! 

Sugen på ett extra förråd? 

Styrelsen har nu inventerat föreningens småförråd, där en del har 
nyttjats utan lov. Därför har några förråd nu blivit lediga för uthyrning.  
Är du intresserad, kontakta Leif Bohjort i styrelsen – du hittar hans 
telefonnummer på porttavlorna.  

Styrelsen tar över 
parkeringskön 

Styrelsen har stoppat Riksbyggens 

hantering av Tre Damers 

parkeringskö. Det beror på att vi 

inte fått gehör för medlemmarnas 

klagomål på hur platserna fördelats 

de senaste åren.  

Därför har vi nu beslutat att själva 

sköta kölistan och fördelningen av  

p-platser och garage. Hädanefter 

kommer alltså alla erbjudanden om 

lediga parkeringsplatser att gå till 

den som har längst kötid.  

Avtalen kommer att skrivas inom 

föreningen, för att sedan lämnas till 

Riksbyggen för registrering. Hyres-

avisering sker via RB som vanligt 

Vi återkommer med information om 

hur du gör för att ställa dig i kö. Du 

som redan köar behåller naturligtvis 

din plats...  

 
  Styrelsen sammanträder 
  Behöver du får ett ärende 

  behandlat? De allra flesta hanteras av 

  Riksbyggen. Skicka därför in dina  

  handlingar i god tid, minst en vecka i 

  förväg. Är du osäker på hur du ska 

göra?  

  Kontakta Riksbyggen: 0771–860 860.  

  Nästa sammanträde: 

  14 januari 

  Styrelsen har ett möte varje månad. 

Efter årsstämman bestäms tid för första 

halvårets styrelsemöten. Datumen hittar 

du då på hemsidan samt i kommande 

medlemsbrev. 
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