
 

KALLELSE TILL GRÄSÅKERS 

ORDINARIE STÄMMA 2005 
 
Datum: Måndagen den 25 april 
Tid:  Kl 19 30 
Plats:  Samfällighetslokalen 
 
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda 
senast Söndagen  den 3:e april. ( i brevlådan på 35 B ) 
Stämmohandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida 
www.grasaker.se fr.o.m. 2005-04-10  ( i år delar vi även 
ut samtliga handlingar ) 
 

 
Motioner till föreningsstämman bör innehålla följande 
information för att beslut skall kunna fattas. 
 

• Vad det är man motionerar om. Utförlig beskrivning 
• Var det ska placeras eller plats det rör. 
• Om det kan utföras/genomföras av representanter från föreningen eller om någon måste 

anlitas. 
• Bifoga eventuella ritningar eller skisser. 
• Eventuella kostnadsbesparingar som förslaget medför. 

o Till dessa uppgifter bör det finnas någon information/uträkning hur man kommit fram 
till detta (uträkning, hänvisning till samtal med fackman eller liknande).    

• Vad det kan tänkas kosta – kostnads kalkyl, offert eller kostnadsuppskattning 
o Till dessa uppgifter bör det finnas någon information/uträkning hur man kommit fram 

till detta (uträkning, hänvisning till samtal med fackman eller liknande).   
• Uppgifter (namn, husnummer) om personen som lämnat motionen så att styrelsen kan ta 

kontakt ifall ytterligare information önskas eller om frågor uppstår. 
 

Se till att information och förslag är noggranna och 
utförliga.  
 
En motion bör inte ha följande utseende. 
 
Motion till föreningsstämman 
 
Jag föreslår att samtliga garagedörrar byts ut då de är gamla och nyare, bättre och 

 säkrare finns.  

 
Namn 



Styrelsen informerar om att vi har 
fått objudna gäster i området 

                                             
Styrelsen vill göra er uppmärksamma på att det under 
sportlovsveckan skett två inbrott i området. Enligt hörsägen så 
bör vi  vara extra uppmärksamma när vi ser en vit volvo som 
förvirrat sig hit. (där föraren ej bor i området ). 
 
Om vi i ett tidigt skede motarbetar möjligheten till brott 
genom att visa att vi är uppmärksamma och intresserade av 
vilka som rör sig i området, så minskar intresset för lagbrott i 
vårt område. 
  
Vi vill inte att ni utsätter er för onödiga risker genom att själva 
leka polis! Håll er på avstånd och lämna era iakttagelser till 
polisen om ni tror att dessa iakttagelser kan vara av intresse. 
Om ni inte vill kontakta polisen så får ni gärna lämna 
information till styrelsen genom mail till  info@grasaker.se 
 
Det kan räcka med att anteckna bilnummer eller varför inte 
använda era nya mobiltelefoner genom att ta kort på något 
eller någon ni tycker ser ”vilsen” ut.  
Detta gäller även för att få bort ”klottrarna” ur området. 
 
Ni som har möjlighet, besök gärna områdets hemsida för 
fortlöpande information. 
 
http://www.grasaker.se/ 
 
Med vänlig hälsning / Styrelsen  


