
ts HSB B osta d s rättsfö re n i n g
Porkala nr 249 i Stockholm

Mall för motion tiil Brt Porkalas stämma
Fyll i motionen direkt i PDF-filen, eller skriv ut och fyll i för
hand. Den ifyllda motionen lämnar du till Föreningskontoret,
Sibeliusgången 34, eller postar till BRF Porkala, Box 6002,
164 06 Kista. Du kan inte skicka motionen som e-mail. Kom
ihåg att underteckna motionen!

Motionslämnare, Yury Dorofeev
namn:

Hemadress: Sibeliusgången 56

Lägenhetsnr:

Telefonnr:

518

Q727017632

Underskrift av
motionslämnaren:

Förslag till
beslut:

Motionsrubrik: Hålsverige

Bakgrund: Förklara vilket problem, eller vilken id6, som gör att du skriver denna motion. Ta bara med eft
problem eller en id6 per motion (eft exempel: "Det skulle vara bra om föreningen hade en
bil-släpvagn som medlemmar kan hyra tilleft lågt pris").

Varje år i september händer ett gemensamt event Håll Sverige Rent i hela landet. Det är en
händelse som saknar en politisk eller religios bakgrund utan handlar om skräp bortplockning där
man bor i som är väldigt bra, tycker jag. Jag har bort i Brf Porkala i 6 år och har alddg sett ett
påminnelse om den dagen antingen i vår tidning eller på annonstavlan vid porten. Med tanken på
att eventet sker på olika datum år till år blir det lätt att glömma bort och missa det. Varför inte
påminna om det till våra medlemmar?

Vad ska stämman besluta, för aft styrelsen ska kunna lösa problemet, eller genomföra din
id6? Skiv förslaget som en "aff-safs" (t.ex. "att stämman beslutar aft föreningen ska köpa en
släpvagn och uppdra till styrelsen aft ordna det praffiiska och besluta om hyreskostnad").

Att stämman beslutar att föreningen ska sätta en påminnelse i form av annons på annonstavlan
om Håll Sverige Rent event en vecka innan den dagen i varje hus. Föreningen behöver inte ordna
gemensam skräp bortplockning eller stå för påsar/handskar/andra materiella saker.

På baksidan finns kompletterande information, t.ex. ritningar eller bilder (-- markera rutan ) Stvrelsens

utlåtande redovisas i föreninqens medlemstidninq Porkalen inför stämman. och stämmobeslutet redovisas i

stämmoprotokollet.
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