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Skriva motion 
Det är några månader kvar till föreningsstämma. Har du 
någon idé på vad vi bör förändra/förbättra så kan du 
skriva en motion. Motionen ska vara inlämnad till 
styrelsen senast 1 mars: styrelsen@brfsodrarosenal.se


Att skriva en motion:

1. Rubrik, vad motionen handlar om.

2. Vad vill du föreningen ska göra.

3. Motivera varför.

4. Vi föreslår föreningen beslutar att…

5. Ort, datum och ditt namn.


Valberedningen 
Valberedningen kommer att sätta upp lappar i trapphusen 
för att fråga om du är intresserad av styrelsearbete. Och 
finnas i Facebook-gruppen där du också kan anmäla dig. 
Enkäten ska besvaras senast den 21 februari och mailas 
eller läggas i Jenny Händestams brevlåda, port 30, 
brevlåda 5-1002. Genom garaget kommer du in i 
portuppgången. 
Har du frågor om styrelsearbete är du välkommen att 
kontakta någon i valberedningen. 


Jenny Händestam: jenny.handestam@gmail.com  
Olivia Brunell: olivia.brunell@hotmail.com 
Christina Atterby: christina@atterby.se  

Cykelställ 

Mellan port 20 och 26 i portalen 
bredvid soprummet finns det ett 
cykelrum. För att det ska bli 
bättre ordning där inne planerar 
vi att installera cykelställ, med 
bra möjlighet att låsa fast sin 
cykel. 

Våtdammsugare 
Tidvis är det mycket vatten på 
golvet i garaget. Styrelsen 
provar olika alternativ för att 
komma till rätta med problemet. 
Bland annat med att öka 
luftgenomströmningen och höja 
temperaturen i garaget.


Föreningen har köpt in en 
våtdammsugare för att du som 
bilägare ska kunna hålla rent 
och torrt kring din bil. Den står i 
städförrådet i garaget. Du kan 
kontakta styrelsen för att få 
tillgång till den. 

Hjärtstartare

Som en trygghetsskapande 
åtgärd planerar vi att införskaffa 
en hjärtstare som är helt 
självinstruerande. Den kommer 
att monteras upp i garaget i 
nära anslutning till 
garageinfarten. Samtliga i 
föreningen kommer att erbjudas 
en hjärt- och lungräddnings kurs 
av Jenny Händestam och Peter 
Reinholdsson som är utbildade 
hjärt- och lungräddnings-

instruktörer. Detta kommer ske 
när pandemin tillåter. 
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