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Välkomna till föreningsstämma onsdagen
den 12 April kl 18.00. Se kallelse på sidan 2.

Vi har lagt till en kod på hemsidan under 
rubriken ”För medlemmar”. Där finns bland 
annat Ingegerdsbladet som ibland kan 
innehålla information som vi inte vill sprida 
till andra än medlemmar. Eftersom 
webbläsarna sparar på cookies är det 
sannolikt bara första gången man behöver 

ange den, tills vi ändrar kod förstås. Koden är ingegerd8384!

Quiz med Ulf Hansson som
quizmaster genomfördes den
23/2. Det var ett mycket trevligt
arrangemang som gav mersmak. 

Värdiga vinnare denna gång var 
Git Gustavsson och 
Mats Rasmusson. Grattis ! 

Ett musikquiz planeras att hållas i maj månad. Mer info om 
det senare. 

Grovsopscontainer. En container för 
grovsopor kommer att vara uppställd 
under perioden 14-16 april. 

Farligt avfall får inte kastas i den. Vad 
är då farligt avfall? 

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancer-
framkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, 
smittförande eller brandfarligt. 
I ett hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, 
färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel. 
Även däck räknas in i denna kategori.

Systematiskt brandskyddsarbete 
är viktigt och nödvändigt, vi 
kommer att genomföra en del 
av detta, nämligen inspektion 
av garagen lördagen den 
15 april mellan kl 10.00 – 12.00. 
Kan ni inte denna tid? 
Kontakta då styrelsen.

Ni som har garage öppnar upp 
dessa så att vi kan se att inte något annat än tillåtet 
förvaras i garagen. Vad som är tillåtet att förvara i  
garagen ser ni på sidan 3. 

Mer brandförebyggande. Alla bör testa brandvarnarna 
regelbundet. En bra regel är att testa brandvarnarna varje 
månadsskifte. Skulle olyckan vara framme kan det vara 
den åtgärden som räddar liv. 
Här är några tips.

ska målas vita på fram- och baksida, behöver vara öppna 
när de målas och när de ska torka. 

Arbetet kommer att sättas i gång så fort vädret tillåter.

För de som önskar få sina entrédörrar målade vita kan 
kontakta styrelsen. Detta debiteras medlemmen separat.

Styrelsen fick i uppdrag förra 
föreningsstämman att 
undersöka statusen på våra 
skyddsrum.

Detta är gjort och kommer att 
resultera i en handledning om 
hur det ska fungera och hur 
man får det att fungera. 

Målning. Styrelsen har gjort en 
upphandling avseende målning av 
våra 6 garagebyggnader och dess 
portar men även målning av dörrar 
till cykelförråd, elcentraler och 
trädgårdsförråd. 

Bästa anbud av de fyra anbuds-
givarna hade Anderssons Bygg i 
Helsingborg AB som vi har tecknat 
avtal med. Det kommer bli lite 
pyssel eftersom dörrarna, som

Bommarna, 3 till antalet, kommer att monteras inom en 
snar framtid. Nycklar kommer att delas ut till alla boende.

Lekplatserna kommer att fixas till. På den södra 
lekplatsen ska gungbrädan ersättas med en annan. 

På den norra lekplatsen kommer det befintliga huset att 
tas bort och ersättas av ett större hus. 

För den sakens skull behöver sandlådan utökas, från 
dagens mått 4 x 4 m till 4,75 x 6,15 m. 

Vi tänker göra denna utökning själva men behöver 
frivilliga krafter. Ni som känner er kallade meddelar 
styrelsen via mejl så återkommer vi till dig.

Våtrumsbesiktningen av Anticimex är klar, vi väntar på
besiktningsprotokollen.

https://bit.ly/3CVUdVq
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Datum och tid: onsdagen 12:e april 2022, kl 18.00.  

Plats: S:t Olofskyrkan, Jönköpingsgatan 23 Helsingborg  

Styrelsen har beslutat att inte trycka årsredovisningen och dela ut i brevlådan. I stället finns den att ladda ner på 
hemsidan via länk https://bit.ly/3JpLDkr. Det kommer att finnas några ex för dom som önskar i soprummet.  

Föreningen bjuder på sedvanlig landgång med dryck, kaffe och kaka efter mötet.  

Efter årsmötet kommer det som vanligt att bli information från styrelsen och alla får möjlighet att ställa frågor. 

Anmälan sker via mejl till info@ingegerd.com eller i föreningens brevlåda i soprummet senast 7:e april. Ange eventuella 
önskemål om specialkost i anmälan.   

Dagordning föreningsstämma Brf Ingegerd enligt stadgarna § 15 

§1 Stämmans öppnande  

§2 Val av stämmoordförande 

§3 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

§4 Godkännande av dagordningen 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare 

§6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

§7 Fastställande av röstlängd 

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

§9 Föredragning av revisorernas berättelse 

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

§11 Beslut om resultatdisposition 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

§13 Beslut om arvode åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår  

§14 Beslut av antal ledamöter och suppleanter  

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

§17 Val av valberedning 

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

§19 Stämmans avslutande 

 

Välkomna! 

https://d.docs.live.net/d0de52dba95cdba2/Ingegerd/Dokument/Word/www.ingegerd.com
https://bit.ly/3JpLDkr
mailto:info@ingegerd.com
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I garaget skall motorfordon som ägs eller disponeras av boende i föreningen stå. Förutom vad som 
framgår nedan får inget annat förvaras i garagen. Detta i enlighet med gällande brandskyddsregler.  

Föreningen kommer regelbundet att inspektera alla garage.  

Medlem som inte följer dessa regler riskerar att förlora sin garageplats.  

 

• En uppsättning däck som tillhör fordonet. 

• Tillbehör och produkter för underhåll av fordonet. 

• Max 5 l brandfarlig vätska, utöver drivmedel i fordonets tank. Ingen brandfarlig gas får 
förvaras i garagen. 

• Hushållets cyklar (i mån av plats). 

• Grill (dock inte eventuell gasolbehållare). 

• Gräsklippare.  

• Kvast och snöskyffel.  

• En hyllsektion, bänk eller väggfasta hyllor framför fordonet. På dessa får endast det enligt 
ovan punkter förvaras.   

• På väggar längs fordonets sidor får inget av ovan förvaras. Varken på golvet eller hängande på 
väggarna.  

• I taket på varje garage får endast en takbox till bilen finnas, all övrig förvaring förbjuden pga. 
rasrisk vid brand. 
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