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Informationsspridning säkerställer 
kvalitet.  

 
Informationsspridning i vår bostadsrättsförening sker på följande sätt: 
 
• Föreningsstämma 
• Årsredovisning 
• Medlemsmöte 
• Informationsskrift för medlemmar 
• Informationsblad till medlemmar (Bävernytt) 
• Introduktion av nya medlemmar 
• Broschyrer 
• Anslagstavlor 
• Hemsida 
 
 
Föreningsstämma: Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Vid 
ordinarie stämman som hålls en gång per år får man inblick i föreningens ekonomi och 
förvaltning. Stämman är också ett ypperligt tillfälle att ställa frågor. 
 
Årsredovisning: I årsredovisningen hittar man en sammanställning av föreningens 
ekonomi, genomförda åtgärder, planerade åtgärder samt hur föreningen förvaltas. 
Årsredovisningen delas alltid ut inför föreningens ordinarie stämma. 
 
Medlemsmöte: När det finns behov av att träffas för att diskutera enskilda frågor kallar 
styrelsen till medlemsmöte. Till mötet kan samtliga medlemmar inbjudas men mötena kan 
också hållas i mindre enheter, t ex trapphusvis eller husvis. Viktigt att komma ihåg är att 
ett medlemsmöte inte skall förväxlas med en stämma. 
 
Informationsskrift för medlemmar: Föreningen har en dokumentsamling där man bl a 
hittar information om ordnings- och trivselregler, riktlinjer, medlemmars underhållsansvar, 
allmänna utrymmen och föreningsaktiviteter. Denna dokumentsamling hittar man på 
hemsidan under fliken Lägenheterna -> Medlemspärmen. 
 
Informationsblad till medlemmar: Styrelsen utger minst två gånger under 
verksamhetsåret skriftlig information, som alla medlemmar har möjlighet att ta del av, om 
vad styrelsen har planerat och beslutat. Vid ett av tillfällena skall bostadsrättsföreningen 
också informera om de beslut som togs på föreningsstämman. I vår förening heter 
informationsbladet Bävernytt. 
 
Introduktion av nya medlemmar: Nya medlemmar i bostadsrättsföreningen bjuds in, så 
snart som möjligt, till ett informationsmöte om bostadsrättsföreningens hus, stadgar och 
verksamhet samt erhåller senaste numret av Bävernytt. 
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Broschyrer: Broschyrer som ges ut av HSB. Exempel på innehåll är bl a information om 
underhållsansvar i lägenheten. 
 
Informationen bör även innehålla uppgifter om 
Bostadsrättsföreningens stadgar ska finnas tillgängliga för medlemmarna. 
 
Anslagstavlor: I portarna, vid sopnedkasten för loftgångshusen, vid infarten till gården, 
vid tvättstugan samt utanför styrelserummet finns våra anslagstavlor. 
 
I portarna samt vid loftgångshusens sopnedkast finns uppgifter om: 

a) vilka som sitter i styrelsen samt vem som är revisor och hur dessa personer kan 
nås 

b) vem som förvaltar bostadsrättsföreningen 
c) namn och telefonnummer till fastighetsskötare och jourtjänst. 

 
Hemsida: Förutom information om föreningen finns även mallar för bl a 
andrahandsuthyrning, kontaktuppgifter och länkar till organisationer och myndigheter 
som kan vara till nytta för boendet, bokning av tvättstugan samt kontaktformulär till 
styrelsen. 


