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Till alla boende  

Nyhetsbrev                                                                                        

 

Här kommer ett nyhetsbrev från styrelsen som informerar om nytt och aktuellt i vår förening.  

Pågående projekt. 

 

Laddplatser. Föreningen har fått possitiva besked från Naturvårdssverket och installerat laddplatser för elbilar. 

Anmäl ert intresse av att hyra laddbox och möjlighet att ladda till laddplats@runbygardar.se eller med ett 

meddelande i föreningens brevlåda vid kansliet på Lövstavägen 64. Intresseanmälan ska innehålla namn, adress, 

lägenhetsnummer, nummer på parkeringsplats samt önskad tidpunkt för start av hyran. 

Sopsortering och återvinning 

Situationen i föreningens soprum har förbättrats, men det finns fortfarande mycket vi som boende kan göra för att 

minimera kostnader för hantering av felsorterade sopor och öka trivsel i våra soprum. Flera varningar har utdelats till 

medlemmar under vintern gällande detta. 

Tänkt på att kärlen inte ska överfyllas och följ instruktioner som finns på plats. För de som inte har möjlighet att 

lämna större föremål på Sörab, finns det information nedan om mobil återvinningscentral som kommer att finnas på 

Bromsbodavägen nedan datum: 

21 februari, kl. 16.30-19.30 

4 april, kl. 16.30-19.30 

16 maj, kl. 16.30-19.30 

 

Viktig information 

Föreningsstämma och motioner 

Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdag 5e maj 2022. En kallelse kommer att skickas ut till 

alla medlemmar inom föreskriven tid, dvs tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. 

 

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 20 mars. Motioner skickas till motion@runbygardar.se eller 

lämnas i brevlådan vid kansliet på Lövstavägen 64. På baksidan finner du information om vad en motion är och hur 

man skriver en sådan. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 
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Hur man skriver en motion 

Att skriva en motion innebär att lyfta fram en fråga som är viktig för dig och/eller även påverkar andra medlemmar i 

vår förening.  

Det är viktigt att din motion innehåller följande: 

1. Rubrik – kort och informativ. Det ska vara enkelt att förstå vad motionen kommer att handla om. 

T.ex. Skräp på marken i området 

2. Bakgrund och beskrivning – Beskriv kort anledningen till att motionen måste ställas och ange viktiga fakta 

för sammanhanget. 

T.ex. Det är viktigt att området ser välvårdat ut, men det syns ofta skräp på marken. Det finns just nu 

x antal papperskorgar, men dessa är för få/dåligt placerade/töms för sällan.  

3. Förslaget – beskriv kort vad som kan göras för att lösa problemet eller förbättra situationen. Tänk på att du 

måste formulera dig så att årsstämman kan antingen godkänna eller avslå motionen, dvs. kunna snara JA eller 

NEJ. 

T.ex. Jag föreslår därför stämman besluta att öka antalet papperskorgar/utöka antal tömningar per 

vecka.  

4. Avslutning - Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då den skrevs samt underteckna 

med ditt namn. 

 

Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta 

endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas. 

När du är klar med din motion ska du lämna in den/skicka den till föreningsstyrelsen. 

Innan en motion tas upp på årsstämman ska föreningsstyrelsen avge ett yttrande (vad styrelsen tycker om din motion). 

Styrelsen ska alltid föreslå bifall (godkännande) eller avslag på din motion. Detta innebär att styrelsen föreslår 

årsstämman att tycka på ett speciellt sätt om motionen. 

Alla motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på årsstämman, även de som styrelsen föreslår att de avslås. Din 

motion kommer att bifogas de handlingar som skickas ut inför stämman och meningen är att alla medlemmar i 

föreningen ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om den innan årsstämman. 

När din motion tas upp under stämman kan det hända att du får lämna en muntlig motivering till varför du vill att 

föreningen ska ställa sig bakom den. Därför är det bra att ha en kopia av din motion så att du vet vad du har skrivit och 

kan utgå från den när du förbereder din motivering. 

Tidigast fyra veckor innan varje ordinarie årsstämma skickas en kallelse ut till samtliga medlemmar. 

För styrelsen ska hinna behandla din motion ska den vara inlämnad senast den 20 mars 2022. 

Du kan skicka din motion till motion@runbygardar.se eller lämna den i brevlådan vid kansliet på Lövstavägen 64. 
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