
 
 
Årsstämman 
  
Enligt våra stadgar måste årsstämman genom-
föras före maj månads slut. Samtidigt härjar 
Covid-19 och såväl individ som samhälle 
måste hjälpas åt och ta ansvar för att smitt-
spridningen får ett långsamt förlopp samtidigt 
som vi måste skydda riskgrupper från smittan. 
Folkhälsomyndighetens prognos säger att 
smittspridningens topp kan inträffa i juni, lik-
som behovet av IVA-platser samtidigt tros nå 
sin topp. Att genomföra en fysisk årsstämma 
närsomhelst från nu till juni och några månader 
därefter känns inte bra – tycker styrelsen. Med 
många Brf-medlemmar som befinner sig 
hemma, finns chansen/risken att fler än vanligt 
kommer att delta på årsstämman. Utan risken 
för smittspridning hade detta varit något posi-
tivt. Nu är det tvärtom.  
 
Styrelsen har därför beslutat att genomföra 
stämman den 27 maj, som planerat, men för 
ovanlighetens skull – brevledes. Förfarandet 
heter ”per capsulam”. 
 
 (Per capsulam är ett latinskt uttryck som bety-
der "genom en kapsel". Det kommer av att ku-
rirer under antiken transporterade meddelanden 
i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att 
beteckna beslut som fattas utan att beslutsfat-
tarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts.) 
 
För din del betyder det att Du får kallelse och års-
möteshandlingar i din brevlåda senast två veckor 
före årsstämman. Du besvarar de bifogade punk-
terna och lägger det underskrivna poströstningsfor-
muläret i föreningens brevlåda när det passar dig, 
dock senast den 27 maj. På så sätt slipper du be-
söka Kunskapsskolan – där vi har tänkt att hålla 
mötet. 
 
Cykelrensningen  
 
Cykelrensningen är genomförd. Tack för att ni 
märkte upp cyklarna ni äger. Fem omärkta 
cyklar hämtades av företaget vi anlitade. Dessa 
anmäls som hittegods till polisen och kommer 
att förvaras i tre månader innan de säljs. 

f 
Ansiktslyftning 
 
Samtliga uteplatser på gården utanför husen 
10, 12, 14, 16 och 18 kommer att breddas med 
1 m. De taggiga rosenbuskarna som drog till 
sig bl. a. löss, kommer att tas bort och ett en-
hetligt staket sätts upp överallt.  
 
Kostnaden drabbar de berörda medlemmarna 
och den utökade markytan debiteras månatli-
gen enligt gällande praxis. 
 
Lekstugan 
 
Föreningens lekstuga är till för barnen i vår 
förening. Vi hoppas att ni som är föräldrar och 
har barn som brukar leka i lekstugan kan hjälpa 
oss att hålla rent och fint. När barnen lekt klart 
måste möblerna plockas in och fönster och dörr 
stängas. Detta för att lekstugan och möblerna 
ska hålla så länge som möjligt till glädje för 
barnen. 
 
Glöm inte heller att stänga locket på sandlådan. 
Tanken med detta är att undvika kattbajs i san-
den. 
 
Flaggstången 
 
Den uppmärksamma medlemmen har kunnat 
konstatera att vi har slutat med att flagga. Det 
beror helt enkelt på att flaggstångsreparation-
erna har kostat en hel del förra året och trots 
detta har mekanismen get upp i år. Vi har be-
slutat att avvakta med flaggningen tills vidare. 
 
Hälsningar från Styrelsen! 
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