




































 

Bostadsrättsföreningen Draken 16 kallar till årsmöte 

Torsdagen 27 maj, 2021, tid: 18:30 

Plats: Lokalen på Drakenbergsgatan 2 (alt. Zoom, info kommer senare) 

Agenda 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Anmälan av protokollförare 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av justerare tillika rösträknare. 

6. Fastställande av röstlängd 

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisionsberättelsen 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen. 

11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

13. Beslut om arvoden.  

14.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

16. Val av revisor och suppleant för denne 

17. Val av valberedning till valberedningen. 

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från 

föreningsmedlemmar. 

19. Stämmans avslutande 

 

Motioner 

Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda på Hornsgatan 117 eller mailas till 

styrelsen@brfdraken16.se 

Senast 1 maj 



 

 
 
 
 
 

Svar på motion daterat 2021-04-18 ”Motion Rökning”. 
 

Motion 
Ett flertal hushåll i trappuppgång 117 upplever störande röklukt i sina lägenheter från 
Drakenbergsgatan. Hushållen uttrycker misstanke om att det rör sig om narkotikaklassade preparat. 
Motionen yrkar på att styrelsen för Brf. Draken 16 ska uppmärksamma samtliga medlemmar att, 
enligt föreningens trivselregler, är det förbjudet att röka på balkonger. 

 
Svar 
Styrelsen för Brf. Draken 16 är medveten om att medlemmar röker från balkonger och misstänker att 
det, precis som det ställs i ankommen motion, rör sig om narkotikaklassade preparat. Styrelsen har 
därför i ett tidigare skede kontaktat polisen för att få reda på vilka alternativ styrelsen har till sitt 
förfogande för att stoppa rökandet. Svaret från Polisen blev då att brukaren måste tas på bar gärning 
för att Polisen ska kunna gå vidare med ärendet. 

 
Styrelsen kommer att och genom tillgängliga kanaler fortsätta informera om att (1) enligt Brf. Draken 
16 trivselregler är det förbjudet att röka på balkonger som vetter mot Drakenbergsgatan och att (2) 
enligt svenskt lag (Narkotikastrafflag 1968:64) är det förbjudet 
att köpa, sälja, tillverka, förpacka, transportera och använda narkotika. 

 
 
 
 

Med vänliga hälsningar, 

Brf Draken 16 
Styrelsen 


