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Information till alla hyresgäster och bostadsrättsinnehavare 

Maj 2013 
 
 

Ø Årets stämma – onsdag 22 maj 2013 
Här kommer kallelsen till stämman (se andra sidan). Inom kort kommer årsberättelse och övriga 
handlingar att delas ut till alla boende. Årsberättelsen publicerar vi på vår hemsida efter stämman. 
 
Ø Korvgrillning onsdag 29 maj, kl 18.30 
Fira våren och fontänen på sedvanligt sätt med korvgrillning onsdag 29 maj. Även i år bjuder SBC 
på korv och dricka. Vi genomför just nu viss renovering och ombyggnation av fontänens 
maskinrum men vi hoppas att allt ska vara klart till den 29 maj. 
Passa på att träffa kända och okända grannar på ett enkelt sätt över en korv med bröd! 
 
« Kontakt med föreningen m.fl. 
 
Styrelsen når du enklast via e-post:   för frågor: 
info@brfherden.se   - som rör annat än nedanstående ämnen  
forsaljningar@brfherden.se   - om överlåtelser/försäljningar av lägenheter  
ombyggnad@brfherden.se  - om ombyggnation/renovering av lägenheter 
valberedningen@brfherden.se  - till valberedningen 
eller via telefon:   070-314 85 00 (lämna meddelande så ringer vi tillbaka!) 
 
Felanmälan (det mesta)   
Vardagar kl 7-21, SBC:s kundtjänst  0771-722 722  (felanmalan@sbc.se)    
Övrig tid, endast akuta fel, Driftia jour  08-744 09 50  
 
Felanmälan hissar, OTIS, dygnet runt  0200-22 10 11   (samt via telefonen i hissen) 
 
Ownit (bredband)  08-525 073 00   info@ownit.se  
vardagar kl 8-22, lördag-söndag kl 10-19 
 
ComHem (kabel-tv)  0775-17 17 20, Kundtjänst för fastigheter med gruppavtal 
(Vi i Brf Herden 8 har gruppavtal)  0771-550 000,  Kundtjänst och Felanmälan 
  
Fastighetsskötare  Fredrik Axelsson, Driftia, nås via felanmälan (SBC Kundtjänst) 
 
Fastighetsförvaltare   Rosa Papa och Carin Frank, SBC, 08-775 72 00, 

   rosa.papa@sbc.se     carin.frank@sbc.se  
 
Avgifts- och hyresadministration, överlåtelser mm, 
Vardagar kl 7-21, SBC:s kundtjänst    0771-722 722   (kundtjanst@sbc.se) 
   
 
Stockholms Stadsmission  08-78 78 600, info@stadsmissionen.se  
Fleminggatan 115   
 
Läs även på föreningens hemsida www.sbc.se/herden8 eller www.brfherden.se som innehåller mycket information.  
Alla viktiga telefonnummer finns också anslagna i alla portar.  
 
     Styrelsen i Brf Herden 8 
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Föreningens medlemmar kallas härmed till 
 

Föreningsstämma 2013 
Onsdag 22 maj 2013 kl 19.00 – 21.00 i Kungsholmens Grundskolas ljushall  

 (f.d. Fridhemsskolan. Entré från skolgården, handikappingång från Arbetargatan) 
 

Dryck och lättare tilltugg serveras från kl 18:30. 
Kom i god tid så att ni hinner prickas av i röstlängden! 

 
Dagordning  
 

1. Öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av stämmoordförande 
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
5. Val av en justerare tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet 
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
16. Val av valberedning 
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

− Det finns inga anmälda frågor från styrelsen eller någon medlem 
18. Avslutande 

 
Information 
Efter stämmans avslutande ges tillfälle till information och allmän frågestund. 
 
                           Styrelsen, Brf Herden 8 
                           Stockholm i april 2013 
 
 

Stämman, som är föreningens högsta beslutande organ, är endast öppen för föreningens medlemmar. 
Styrelsen anser att det är viktigt att ni som är hyresgäster också får information om vad som händer i fastigheten. 
Information från stämman kommer därför i likhet med tidigare år att delas ut till alla boende i föreningens fastighet. 

 


