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Medlemsinformation nr 3 – feb 2014 
 
Efter en lång, blåsig och råkall vinter börjar det märkas att dagarna blir ljusare även om vi nog 
får vänta åtskilliga veckor innan vi kan flytta ut på balkonger och kajkant. Många av oss har nu 
bott ett helt år på Glasbrukskajen och hunnit uppleva alla årstider här - det känns fantastiskt! 
 
Intresserad av styrelsearbete? 
 
Nuvarande styrelse har snart arbetat i ett helt år och det är dags att välja ny styrelse. Det görs 
på den ordinarie föreningsstämman som planeras hållas under april, kallelse kommer att 
skickas ut några veckor i förväg. Vår nuvarande styrelse består till hälften av externa 
medlemmar med lång erfarenhet av styrelsearbete som har hjälpt oss att komma igång. De 
kommer att lämna styrelsen och det är nu upp till oss i föreningen att fullt ut ta över ansvaret.  
 
Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet? Det är via styrelsen som vi har chansen att 
påverka vårt boende till att bli precis så bra som vi vill ha det! Och som bonus lär man känna 
några av sina grannar lite extra! Du som är intresserad, kontakta Birgitta Lindström och Kjell 
Hallin som utgör valberedningen! Berätta gärna om du har tidigare erfarenheter som du tror 
kan vara av nytta för föreningen. Både Birgitta och Kjell bor i trappuppgången Barlastg 51 eller 
så når du dem på mail birgitta.l.lindstrom@telia.com eller kjell.hallin@movab.nu 
 
Ju fler vi är som hjälps åt, desto mer kan vi åstadkomma. Därför uppmanar vi även dig som 
inte har möjlighet att ta ett styrelseuppdrag just nu, men som ändå vill hjälpa till, att höra av 
dig!  
 
På föreningsstämman kan du också ta upp frågor som du tycker är viktiga. Du gör det genom 
att skicka in en motion till styrelsen där du beskriver det förslag som du vill att stämman skall 
ta ställning till. Tips om hur du skall utforma din motion hittar du på vår hemsida. Motioner 
måste vara styrelsen tillhanda senast den 18 mars. Du kan skicka in motioner via 
mailfunktionen på vår hemsida alternativt via styrelsens postfack. Postfacket finns i entrén på 

Barlastgatan 51. 
 
 
Gemensamma utrymmen på Glasbrukskajen 
 
De tre bostadsrättsföreningarna på Glasbrukskajen har bildat en samfällighet för att ta hand 
om de utrymmen som är gemensamma för föreningarna, framför allt garage, utomhusmiljö och 
gemensamhetslokal. Samfälligheten har vunnit laga kraft, styrelsen är i gång och arbetar och 
har redan hunnit handla upp trappstädning och snöröjning.  
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Sortering av matavfall 
 
Vi kommer nu att få möjlighet att utöver befintlig sopsortering även sortera vårt matavfall. 
Förutom att göra miljön en tjänst får vi då bättre plats i kärlen för övrigt hushållsavfall - ju bättre 
vi blir på att sortera, desto bättre ordning får vi i vårt soprum. Under den kommande veckan 
kommer informationsmaterial, kärl och soppåsar från VASYD. Vi går runt och delar ut 
materialet - är du inte hemma sätter vi det utanför din dörr och ber att du tar hand om det så 

snart du kommer hem. 
 
Ordningsregler 
 
Föreningens ordningsregler är till för allas vår trivsel men också allas säkerhet. Var extra 
uppmärksam på att det inte är tillåtet för oss att förvara någonting på trappavsatserna utanför 
våra lägenheter! Varken mattor, stövlar, cyklar eller barnvagnar får förvaras där! Lösa föremål i 
trapphusen är en brandfara -  det är också ett problem för vår städfirma som behöver fria ytor 
för att kunna göra sitt jobb! 
 
Känner du dig osäker på vad som gäller finns ordningsreglerna att läsa på vår hemsida!  
 
 
Hemsidan 
 
Vi vill påminna om föreningens hemsida glasbrukskajen3.com för att ta del av information. Via 
den kan du också få kontakt med styrelsen. Därutöver vill styrelsen igen be om mailadresser 
till alla boende så att vi snabbt och enkelt kan nå ut med information vid behov - vi har fått in 
många adresser, men saknar också många, och ber er som vet med er att ni inte meddelat 
adress att göra det via hemsidans mailfunktion.  
 
 
 
 
Slutligen önskar vi oss alla en tidig och fantastisk vår på Glasbrukskajen! 
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