
 

Kallelse till årsstämma för räkenskapsår 2019 

Årsstämman hålls 

tisdagen den 2 juni 2020 

klockan 18:00 

 på vår innergård 

Föreningen kommer bjuda på enklare mat som är vegetarisk.  

Anmälan sker via talongen nedan eller via e-post till bastadsgarden@ownit.se,  

har du specialkost vänligen ange det i din anmälan.  

Vi behöver din anmälan senast den 26 maj 2020. 

Föreningen följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19 och förlitar sig på 

Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer.  

Årsredovisningen kommer delas ut snarast möjligt och kommer även finns på plats vid stämman. 

Dagordning 

1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av 

protokollförare  

2. godkännande av röstlängden  

3. val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare  

4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning  

5. fastställande av dagordningen  

6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen  

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras  

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  

9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna  

10.beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas  

11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter  

12.val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter  

13.val av valberedning  

14.motioner (se bilaga) 

 

Namn:______________________ Lägenhetsnummer:_________________  

Antal:_______________________ Specialkost:_______________________ 



Bilaga 

Motion till Brf Båstadgården  
  
Datum: 26/2 2020  
Motionär: Karin Edlund  
Lägenhetsnummer: 1101   
  

Uppfräschning av fasad och utrymme kring ytterdörrar, fixa sprickor 
i fasad samt säkra fönster till källare och tvättstugor   
  
Bakgrund: Fasad kring ytterdörrar ser väldigt nedgånget ut, tegelstenar har på ställen 

fallit bort, och det finns sprickor och dylikt i fasad. Lamporna ger dåligt ljus vintertid. Det 
lilla “tak” som finns utanför trappuppgångarna ger inget skydd för regn, och ser väldigt slitet 
ut. Fönster till källare och nät som sitter till vissa fönster är trasiga på ställen. Det finns även 
stora sprickor i fasad innanför entré/trappuppgång mot källare i flera trappuppgångar. I 
källare finns även indikationer på fukt där färg och del av fundament lossat.   
  

Motivering:   
Kontinuerligt underhåll av fastigheterna bör skötas bättre. De senaste åren har inte 
fastigheten skötts lika bra som tidigare, och detta börjar bli väldigt märkbart framförallt kring 
ytterdörrar och i fasaden runt denna.   
  

Förslag till beslut/yrkande:   
Att se över hur underhåll av fastigheten sköts och att åtgärda ovanstående brister.   
Att åtgärda och fräscha till fasad kring ytterdörrar.   
 

 

Svar: 
Brf Båstadsgården har under slutet av 2019 upprättat en underhållsplan där bland annat 

fasaden har beaktats. Underhållsplanen kommer att följas under förutsättning att det inte 

händer något akut som måste åtgärdas omgående. Underhållsplanen finns tillgänglig på 

föreningens hemsida om ni vill läsa mer ingående om vad som planeras de kommande åren. 


