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InformationsbladInformationsbladInformationsbladInformationsblad    
Detta är ett informationsblad som delas ut till alla lägenheter i bostadsrättsföreningen Prosten. Tanken är att det ska 
komma ut ett par gånger om året och innehålla information om vad som är på gång inom föreningen. Om du har 
synpunkter på bladet så kan du informera någon i styrelsen eller genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda 
Nobelparken 1. 

    
Vi söker Vi söker Vi söker Vi söker fortfarande fortfarande fortfarande fortfarande ansvarig till snickarbodenansvarig till snickarbodenansvarig till snickarbodenansvarig till snickarboden    
Gillar du att fixa och greja? Då kanske du är rätt person att hålla ordning i vår snickarbod och se 
till att alla maskiner och verktyg är i bra skick. Samt även ansvara för inköp/ komplettering av 
material som kan tänkas behövas? Är du intresserad så kontakta vår vicevärd Peter Strömberg 
som kan berätta mer. 
 
Årets stämmaÅrets stämmaÅrets stämmaÅrets stämma    
Årets stämma ägde rum tisdagen den 15 maj. Lite information från stämman: 

• Några förändringar i styrelsen. Vi har utökat styrelsen med en medlem, Tina Hagberg, 
suppleant. Maria Sjöberg är ny vice ordförande, Ingemar Olofsson byter från vice 
ordförande till ledamot. 

• Inga motioner hade lämnats in. Styrelsen uppmanar alla i föreningen att fundera på 
förbättringar och förändringar och gärna skicka in en motion till nästa stämma (ska 
lämnas in senast sista februari). 

• På grund av lagändringar måste vi anpassa våra stadgar. Byte av stadgar måste beslutas 
på två efterföljande stämmor innan de kan börja gälla. På föregående stämma tog vi 
första beslutet om byte av stadgar och nu tog vi andra beslutet. Det innebär att nu gäller 
Normalstadgar 2011 version 5. 

    
AutogiroAutogiroAutogiroAutogiro    
Vi påminner åter om möjligheten att betala månadsavgiften med autogiroautogiroautogiroautogiro. Ring bara HSB tel 
36290362903629036290 för mer information. Med autogiro betalas månadsavgiften alltid i tid! 
 
MotorvärmareMotorvärmareMotorvärmareMotorvärmare    
Ni som hyr parkeringsplats kontrollerar väl att locket till uttaget för motorvärmaren är låst. 
 
Frågor?Frågor?Frågor?Frågor?    
Har ni frågor/funderingar eller synpunkter så kontakta gärna någon av oss i styrelsen. 

    
    

 

Trevlig sommar!Trevlig sommar!Trevlig sommar!Trevlig sommar!    
 

    


