
  

 

 

 

 

 

 

 
(REKOMMENDERAS ATT SPARA I BOPÄRM) 
 
Aktuell information finns på vår hemsida http://brfcolosseum.se/ som uppdateras löpande, anmäl 
gärna din epostadress till vårt nyhetsbrev så skickas informationen till dig så fort den läggs upp. 
 
 
 

TVÄTTSTUGAN ÅTER I DRIFT 

Upphandling av ny tvättmaskin och torktumlare till tvättstugan är nu klart. De nya maskinerna 
installerades i slutet av förra veckan och tvättstugan är nu öppen för normal drift. 
 
 
 

ÅTKOMST TILL TVÄTTSTUGAN 

Eftersom inbrottet i tvättstugan skedde utan att låset bröts är det troligt att inbrottstjuvarna hade 
kommit över hushållsnycklar till föreningen. Styrelsen har därför beslutat att byta ut låskolven till den 
inre tvättstugedörren. 
 
För att komma in i tvättstugan behöver man nu följande: Hushållsnyckeln för att komma in i hallen 
där bokningstavlan och styrelsebrevlådan sitter. Lägenhetsnyckeln för att komma in i och ut ur 
själva tvättstugan. Portkoden in till tvättstugan är avstängd. 
 
Styrelsen ser under våren över låssystemet för samtliga allmänna utrymmen då funktionen bl.a. i 
tvättstugan behöver förändras. Mer information kommer. 
 
 
 

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 

Styrelsen har nu påbörjat arbetet inför årets föreningsstämma, och vill därmed uppmana 
föreningens medlemmar att senast den 31 mars lämna in motioner. Motioner kan lämnas via 
kontaktformuläret (under Kontakt) på föreningens hemsida eller i föreningsbrevlådan utanför 
tvättstugan. 
 
Då styrelsen ännu inte fått bekräftat vilken lokal vi ska använda så kommer information om var och 
när stämman kommer hållas senare under mars månad. Preliminärt datum och tid för stämman är 
måndagen 16 maj kl 19:00. 
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VAD ÄR EN MOTION? 

Du som medlem i BRF Colosseum har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa 
kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna 
och har rätt att vara med och fatta beslut. 
 
Skillnad på förslag och motion 
 
Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse 
i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman ska du däremot skriva en motion. 
 
Så här skriver du en motion 
 
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. 
2. Skriv vad ärendet handlar om. 
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. 
4. Skriv under dokumentet med ditt namn (om du lämnar en skriftlig motion). 
5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse. 
 
Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning. 
 
 
 

STYRELSEMÖTEN 

Mötesdagar publiceras fortlöpande på föreningens websida. Om det är någon särskild fråga du vill 
att styrelsen ska behandla kan du anmäla den till styrelsens sekreterare Peter Lundin, i styrelsens 
brevlåda utanför tvättstugan eller på vår web http://brfcolosseum.se. 
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