
Bostadsriittsftireningen Orj ansgirden
Borliinge

Protokoll fort vid ordinarie Arsstiimma gtillande Brf.Orj ansgirden.
Plats: Gylleskolans matsal.
Tid: Mandagen den 7 maj 2007. Kl. 19.00

Ordfrirande Ake Svensson hiilsade alla viilkomna till Brf.s ordinarie irsstiimma2007
och passade iiven pi att presentera v6r nye viceviird Erik Karlstens. Erik fick iiven sjlilv,
presentera sig pi stiimman.

$ 1 Uppriittande av ftirteckning over nlirvarande medlemmar utftirdes av Erik Karlstens,
enl.bilaga.

$ 2 Till stiimmans ordfdrande valdes Ake Svensson.

$ 3 Till sttimmans sekreterare valdes Miriam Olsson.

$ 4 Till justeringsmiin valdes Monika Boberg och Kristina Zackrisson.

$ 5 St?imman uttalade att kallelse behdrigen skett.

$ 6 Ordftirande foredrog styrelsens ftirvaltningsberZittelse, vilken lades till handlingama.

$ 7 Revisionsberiittelsen friredrogs av ordf. Ake Svensson och lades till handlingarna.

$ 8 Balans-vinst och ftirlustr?ikning faststiilldes av stiimman.

$ 9 Styrelsen beviljades av stiimman ansvarsfrihet ftir fciregiende rtikenskapsir.

$ i0 Arets riverskott foreslogs av styrelsen att i sin helhet overforas i ny riikning.
Stiimman beslutade att si skulle ske.

$ 11 Frigan om arvoden ftir lopande 6r faststiilldes av sttimman enl, styrelsens ftirslag.

$ 12 Det av styrelsen framlagda forslaget till inkomst-och utgiftsstat faststiilldes av stiimman.

$ 13a Motion frin Kjell Forslund behandlades pi stiimman. Kjell Forslunds missnojelse mot
styrelsen accepterades ej av stiimman.

$ 13b Stiimman valde till styrelseledamoter: Ake Svensson omval, Miriam Olsson omval, Eila
Sdriing omval, Jan Bengtsson omval, Susanne Jansson nyval.Till styrelsesuppleanter
valdes Patrik Str<imkvist omval och Gabriel Skoglund nyval.



$ 14 Till revisor och suppleant utsig stiimman: Anders Genstam och Per Olof Hellbergs
omval.

$ 15 Till valberedningen uts6g stiimman: Harald Akerstein omval och Anna Zetelius nyval.

g 16 Ovriga frigor:
En skrivelse har inkommit frin en bostadsrlittsinnehavare som klagade pil att det iir kallt
i liigenheten. Bostadsriittsfdreningen kommer att se over detta.

Problem med el-centralerna ,dessa kommer att bytas ut. En kostnad pn 735.000:- kronor
inkl.moms.

En energideklaration ska vara inliimnad till Boverket 61 2008,till en kostnad f6r
Brf. Orj ans girden pi 1 3 5 . 000 : -kronor inkl.moms.

Ny parkeringsplats till en kostnad av 100.000:-kronor inkl.moms.

En kabel-TV.avgift pi 50:-kronor kommer att piforas hyran fr6n 1 juni2007.

Vid utlorda arbeten i liigenheterna kommer matrielkostnader att fi betalas av bostads-
rtittsinnehavaren.Arbetskostnaden (om den utfcires av egen personal) bjuder foreningen
pi.Det av styrelsen framlagda ft)rslag,faststiilldes av stiimman.

En skrivelse kommer att skickas ut ang.rastning av hundar.

Trafik:Onskan om en ny infart expl.enkelriktad.

En husvagnsparkeringsavgift pA 150:- kronor per minad inkl.el kommer att tas ut.

L6sen kommer att bytas ut,nycklama utliimnas under vecka27.

Bostadsriittsfloreningen hiller pi alt ta fram en hemsida.

Bostadsriittsforeningen kommer att kontakta Borliinge Kommun och hjiilpmedel-
centralen ang.en ytterdorr pi Sockenvligen 138 a.Aven fler dorrar kommer att kollas
upp ftr handikappade.

En ny gran dnskades vid Sockenviigen 130 (den lutar).

Nya markeringar av parkeringsplatser pfl giistparkeringen.



$ 17 Da intet vidare ftirelig till behandling tackade ordf. Ake Svensson ftir visat intresse
samt avslutade irsstiimman 2007 .
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