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Kallelse till stämma 26 november 

 
Alla medlemmar i Brf Svea Ett kallas till ordinarie stämma i Barkarby församlingshem torsdagen den 
26:e november kl 18.30. Adressen är Kyrkvägen 8. Kaffe/the och smörgås kommer att serveras. 
 

 
Barkarby församlingshem ligger alldeles bredvid Järfälla kyrka i Barkarby. Avståndet från Svea Ett till 
församlingshemmet är ca. 600 meter fågelvägen. Marschaller kommer att visa gångvägen från 
Gripengatan. Medtag ficklampa om du går. Vill du åka bil så finns det gratis parkeringsplatser vid 
församlingsgården. 
 
Du anmäler dig nederst på denna sida. Du måste visa ID-handling vid entrén,  för att visa att du har rätt 
att delta i ev. omröstningar. Har du inte med dig ID-handling är du välkommen att lyssna. 
 
Du kommer att få verksamhetsberättelse, ekonomidokument och revisionsberättelse hemskickad till din 
adress via post (från SBC). Dagordning finns på nästa sida. 
 
Efter stämman kommer Balkongrutan AB att berätta om balkonginglasning och hur de som så önskar 
fortsätter för att beställa balkonginglasning. Redan nu finns information på www.sveaett.se .   
   
Välkomna till att göra Svea Ett till din bästa bostadsrättsförening!  
 
/Styrelsen (Magnus, Linnea, Debo och Björn) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmälan kan ske på flera sätt, men senast söndag 15 november! 
- Klipp av denna lapp, fyll i och lämna i postlåda ”Brf Svea Ett” på Barkarbyvägen 60 eller postlåda 
  ”Sölving A, Sölving B” på Gripengatan 9.  
- Skicka e-post till styrelsen@sveaett.se och ange lägenhetsnummer och hur många som kommer. 

Ja, vi kommer personer från lägenhet (tre siffror) 

 
 

Bostadsrättsföreningen 

SVEA ETT i 
Barkarbystaden Järfälla 



 
 

Dagordning mm. för stämma Brf Svea Ett 
den 26 november i Barkarby församlingsgård. 

 
Före stämman: 
18.30 Samling, avprickning (ID!), kaffe/the/smörgås 
 
Stämman  
19.00 Start 
 
Dagordning: 
1. Stämmans öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet 
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Arvode åt styrelsen och revisorerna 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisorer och suppleanter 
16. Val av valberedning 
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enl §39 
     - Beslutspunkt: 
        Godkänner stämman att föreningen ger tillstånd att installera balkonginglasning 
        för de medlemmar som så önskar? Resp. medlem betalar själv inglasning. Bygglovskostnad 
        från Järfälla kommun delas mellan föreningen och resp. medlem. 
     - Inlämnade motioner (inga motioner inlämnade) 
18. Diskussion och stämmans avslutande 
     - Avtackning Balkonggrupp 
     - Soprummet, nuläge och planer 
     - Nedskräpning på innegård 
     - Övriga frågor från medlemmar 
     - Stämman avslutas 
 
 
Efter stämman: 
20.00 (ca.) Balkongrutan AB presenterar förslag till inglasning av balkonger och hur de 
som så önskar kan få mer information för att kunna beställa inglasning. 
 
   
 
 
 


