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Du hittar alltid den senaste informationen på vår hemsida: 
www.brfstalletsbygata.se 

 

 
 
Vad som gäller vid renovering och förändringar i lägenheterna 
Det är många boende som är på gång att renovera badrum och kök. Om man är osäker på om 
det man ska göra kräver något särskilt tillstånd från styrelsen är det enkelt att fråga om vad 
som gäller. På föreningens hemsida kommer det under våren att läggas ut mer detaljerad 
information om vad som är viktigt att tänka på om man har planer på att förändra sin 
lägenhet på något sätt.  
 

Nya bänkar 
Det har köpts in nya sittbänkar med bord till de tun där det har funnits behov av att byta ut 
dem. Ett stort tack till dem som har hjälpt till med att sätta ihop bänkarna. 
 

Dörrar till trapphusen 
Om vi spärrar upp dörrarna till trapphusen, exempelvis för att bära in något som kräver att 
båda våra händer är tillgängliga, är det viktigt att dörrarna stängs direkt efteråt och inte 
lämnas öppna. Om dörrarna står öppna får elementen jobba för högtryck. Detta medför 
onödiga uppvärmningskostnader samtidigt som värmen i resten utav huset kan påverkas. 
Dessutom kan fukt komma in när temperaturen sjunker på kvällarna. En annan otrevlig följd 
kan bli att djur kommer in och markerar revir och liknande. 
 

Årsstämman den 26 maj 2015 
Det är redan nu klart att årsstämman kommer att äga rum den 26 maj kl. 18:30 i Ytterby IS 
klubblokal, Ytternvägen 2, Kungälv . Kallelse kommer att skickas ut tidigast fyra veckor före 
stämman, i enlighet med våra stadgar.  
 
Tänk på att eventuella motioner ska ha lämnats till styrelsen senast fyra veckor före 
stämman, dvs. senast den 28 april 2015, för att de ska kunna tas upp på och beslutat om på 
stämman. En mall att använda sig utav för motionerna finns på föreningens hemsida.  
 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Styrelsen 


