INFORMATIONSBLAD #1, 2010
Välkomna till detta informationsblad, som vi i styrelsen i fortsättningen vill försöka ge ut minst
fyra gånger om året. Syftet är att utöka och förbättra kommunikationen mellan föreningens
medlemmar och styrelsen. I detta nummer presenterar vi oss och föreningen, och berättar också
om hur vi arbetar och vilka frågor som just nu är aktuella.

VÅR FÖRENING

AKTUELLA FRÅGOR

Bostadsrättsföreningen Stabby Gärde nr
37 bildades år 1952, och husen
(Hällbygatan 32A-E, Prästgårdsgatan
3A-B, och Prästgårdsgatan 5A-B)
byggdes under 1954. Det finns totalt
116 lägenheter, 29 st 1:or, 69 st 2:or,
och
18
st
3:or.
Alla
bostadsrättsinnehavare är medlemmar i
föreningen, vars högsta beslutande
organ är föreningsstämman, som
normalt hålls en gång om året (i februari)

Trädgård: Nyplanteringar av träd och buskar
mellan husen på Prästgårdsgatan gjordes i
höstas, vi ser fram emot våren och
lövsprickningen. Dessutom har vi planterat ett
par hundra tulpanlökar i grupper på samtliga
gårdar.

STYRELSEN
Föreningstämman väljer en styrelse ( i
vår förening bestående av sju personer,
se baksidan för mer information) som
sköter
löpande
frågor
mellan
stämmorna. Styrelsen sammanträder
normalt en gång i månaden, men det är
vanligt att mindre arbetsgrupper tillsätts
som träffas oftare för att arbeta med
särskilda frågor. Just nu finns en
trädgårdsgrupp, en fönstergrupp, en
gym-rumsgrupp
och
en
gästlägenhetsgrupp.

Fönstren: Våra fönster är en viktig del av våra
hus, och åtgärder beträffande dessa påverkar
både föreningens långsiktiga ekonomi och
bostadsrätternas framtida värde. Styrelsen
påbörjade därför i höstas en utredning och
kommer under våren att på en extrastämma
presentera några alternativ till åtgärder
(grundlig renovering resp byte av hela eller
delar av fönstren) och därefter ordna en
omröstning om alternativen. Mera information
om detta kommer i trapphusen, brevlådorna
och på föreningens hemsida.

HEMSIDAN
Föreningen har en hemsida där man kan finna
mera utförlig information och aktuella nyheter
(www.fatburen.org/mia/stabby). Här finner
man t.ex. de senaste stämmoprotokollen,
gällande stadgar, ordningsregler, historik, och
bilder från föreningens domäner.
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