Till alla boende på Bergshöjden 2-68 i Sundbyberg
Stockholm 2017-09-07

Uppdaterad information gällande ombildningen till bostadsrätter i
fastigheten Stigfinnaren 8 (Brf Fyrtornet 10) med adress Bergshöjden 2-68
Hej !
Nu har vi kommit så långt i processen att det är dags för att återigen träffas. Denna gång ska vi
formellt rösta för att bostadsrättsföreningen Fyrtornet 10 ska förvärva fastigheten Stigfinnaren 8.
Därför kallas ni till ett extra årsmöte, se separat kallelse.
Notera att för att man som medlem i brf Fyrtornet 10 ska kunna rösta så krävs det att man innehar
ett gällande förstahandshyreskontrakt i fastigheten Stigfinnaren 8 samt att man är folkbokförd på
denna adress.
De allra flesta av er är folkbokförda på adressen på Bergshöjden. För er som inte är det så måste ni
ändra er folkbokföringsadress till Bergshöjden, vilket enklast sker på Skatteverket.se.
De som har lämnat en fullmakt men inte är folkbokförda på Bergshöjden faller således bort i
rösträkningen vilket kan påverka resultatet av köpstämman.
Om ni är två stycken första handskontraktsinnehavare måste ni båda rösta och vara folkbokförda
på adressen.
Den absoluta merparten av er har redan lämnat fullmakt, men ni är givetvis välkomna ändå.
För er som ej lämnat fullmakt så är det av största vikt att ni närvarar personligen eller fyller i
bifogad fullmakt och postar den till oss i original tillsammans med en kopia på er legitimation. Om
ni är osäkra om ni redan lämnat en korrekt fullmakt så går det utmärkt att kontakta någon av
nedanstående så reder vi ut detta.
Köpstämman kommer äga rum onsdag den 27:e september kl 19.00.
Dock så vill vi att ni kommer redan kl 18.00-18.30 för inregistrering.
Vi kommer träffas på samma ställe som tidigare, dvs Piazza Blu (Hallonbergsplan 5).
Inom kort kommer ni även få den kompletta ekonomiska planen utskickad i er brevlåda.
Om ni har några frågor är ni naturligtvis välkomna att kontakta antingen Hanna Shamoun på tel
0736-98 28 88 eller e-mail hanna.shamoun65@hotmail.com eller någon av nedanstående.
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