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Inbrott
Det har varit inbrott i Blomängens cykelför-
råd men även i Stormhattens cykelförråd i 
B-huset. Ingen åverkan på dörrar vilket måste 
innebära att de kommit in på annat sätt än att 
bryta upp dörrar. 
En natt var även a-porten och källaredörren i 

B-huset uppställd kl 1 på natten. Vi ber alla att 
noga kolla så dörrar går i lås.
För någon vecka sedan upptäcktes att någon 
försökt bryta upp dörren till omnämnda cykel-
förråd. Nu är det beställt metallbleck som ska 
försvåra möjligheten att forcera dörren med 
verktyg.

INFORMATION TILL MEDLEMMAR I BRF STORMHATTEN

ÅRSMÖTE OCH MOTIONER!

Boinfo
nr 1-2, 2022

Årsmötesdatum
Datum för årsmötet är satt till 28/4 kl 18.00 i 
föreningslokalen. Kallelse kommer separat.

Välkommen med din motion!
Ordinarie stoppdatum för inlämning av mo-
tioner är 1 februari men styrelsen har flyttat 
fram datumet till 12 april. 

Hur skriver man en motion
Att skriva en motion är inte svårt. Det finns 
inget regelverk för hur motioner ska skrivas 
och formuleras, men det finns några punkter 
som är viktiga att tänka på.

1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt 
beskriver vad ärendet handlar om.

2. Skriv vad ärendet handlar om. Inled med 
att skriva en bakgrund till din motion, t.ex; 
anledningen till att du skriver motionen, pro-
blemställningen, vilka fördelar som kan upp-
nås, konkreta exempel som gör det lättare att 
sätta sig in i motionen

3. Skriv eventuella frågor i motionen angå-
ende det du motionerar om, direkt riktad till 
styrelsen. Frågorna ska vara enkelt uppställda 
i en punktlista. Frågorna ska vara numrerade. 

De ska tydligt visa att det är frågor. Det ska 
tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från 
styrelsen på dina frågor.

4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett 
beslut som du tycker att årsstämman ska 
ta. Ge alternativa förslag. Om 
det första förslaget av-
slås kanske du har ett 
alternativ som är näs-
tan lika bra, som stäm-
man kanske godkänner 
i stället. Fundera över 
vilka argument styrelsen 
kan tänkas använda för att 
motionen ska avslås. Förbered 
dig genom att redan i motionen 
täcka upp dessa argument med 
dina tungt vägande motargument. 
Lägg gärna in i motionen att om det 
finns några frågor så vill du gärna att styrelsen 
tar kontakt med dig.

5. Skriv under dokumentet med ditt namn, 
lägenhetsnummer och vilket datum det läm-
nats in.

6. E-posta till styrelsen, posta eller lämna in 
motionen i föreningens brevåda.

Bostadsrä�sföreningen
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Ekonomi
Föreningens ekonomi är god vilket kommer 
synas i årsredovisningen. Vi har både ett stort 
plusresultat och en hel del pengar på rörel-
sekontot. Det sista lånet från Handelsbanken 
är nu överflyttat till Nordea till en mycket bra 
ränta om 0.66%.

Autogiro
Så här skaffar du autogiro:

1. Börja med att logga in på din internetbank 
och söka upp funktionen för att lägga till au-
togiromedgivande. Oftast kräver banken att 
du loggar in via datorn - ej via appen ”mobil-
banken”.

2. Ange betalningsuppgifter. Du behöver 
söka på betalningsmottagarens namn.  
Sök på: Stormhatten BRF

3. Ange betalarnummer. Ditt betalarnummer 
är samma som ditt personnummer med sista 
10 siffrorna utan bindestreck. 

4. Signera. Klart!

5. Kommande avisering. Ni kommer att få era 
avier skickade till er även om ni valt Autogiro. 
Gå därför in på kundportalen och registrera 
er e-post för att få avierna digitalt. Se nästa 
sida. Du som har skyddad identitet, samord-
ningsnummer eller ansöker om autogiro för 
ett objekt där du inte står på kontraktet behö-
ver du kontakta Storsjöbygdens Fastighetsför-
valtning på 070-557 65 25.

Kundportal: sbfforvaltning.realportal.nu

För de som hellre fyller i en blankett finns de 
att hämta på vicevärdskontoret.

Källarfönster - skyddsfilm
För att försvåra för tjuvar kommer samtliga 
källarfönster att folieras med frostad film som 
släpper in ljus men gör det omöjligt att se vad 
som finns innanför. 

Tv i vägguttaget
I vägguttaget har alla medlemmar tillgång till 
15 stycken digitala tv-kanaler. Dessa ingår i 
föreningens gruppavtal med Tele2 (fd Com-
hem). Kanalerna som ingår är SVT1, SVT2 
SVT24, SVT Barn, Kunskapskanalen, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 12 och ATG Live.
Önskar ni fler kanaler så beställer ni det hos 
Tele2 och då kan det krävas en Tivobox el 
liknande.

Radon - testprojekt
Efter många möten, kontakter och offerter har 
styrelsen fattat beslut om att testa en lösning i 
C-husets ena trappuppgång (30B) som inne-
bär att fläktar monteras på takens skorstenar 
för att öka omsättningen av luften i lägenhe-
terna. Det kommer även placeras en fläkt i 
källaren. Därefter kommer ny radonmätning 
att genomföras för att se resultatet.
Om resultatet är tillfredsställande kommer vi 
gå vidare med ytterligare installationer.

Ny grillplats
På gården som omges av C-, 
D- och E-huset kommer det 
lagom till grillsäsongen börjar 
att anläggas en grillplats 
med samma typ 
av grill som den 
första grillplatsen. 
Utrustning är beställd 
och sedan ska grillen gjutas 
fast.


