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Hej! 
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Årsstämman 
På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen tänkt om när 
det gäller föreningsstämma. En tillfällig lag gör att vi kan genomföra stämman på ett 
alternativt sätt; flera ombud än stadgarna medger, poströstning via brev eller e-post. 
Styrelsen har beslutat att deltagande skall ske genom ”manuell poströstning”. Det går 
till så att du markerar dina beslut på en blankett som läggs i ett bifogat kuvert och 
lämnas till ”poströstombudet” (ska inte vara kopplade till styrelsen) på din gränd. De 
som kommer att fysiskt vara närvarande på stämman 11 maj är; styrelsen, 
”poströstombuden” och revisorn. Föreningens revisor övervakar öppning av 
kuverten. Svaren kommer att utgöra röstlängd, som fastställs. Ni som poströstar 
kommer att protokollföras som närvarande i röstlängden. Det kommer att skrivas ett 
stämmoprotokoll i vanlig ordning med justerare. 
Varje hushåll kommer att få i sina brevlådor kallelse till stämman, motioner med 
styrelsen förslag, instruktion för hur poströstningen ska gå till samt blankett för 
beslutspunkter och kuvert med poströstombudets namn och adress, 
årsredovisningen. 
 
Städdagen 
Vi kommer att genomföra städdagen lördag 16/5. Containrar är bokade. För att 
minska närkontakt kommer det inte bli något startsmöte där uppgifter delas ut och 
det blir inte heller någon grillning eller mingel. 
 
Renovering av pentry, toalett och bastu i föreningslokalen 
Renoveringen av pentry, toalett och bastu kommer att starta denna vecka och bli 
klart för pentryt och toaletten 3 juni och bastun 18 juni.  
Föreningslokalen och bastun kommer inte att kunna bokas under denna period. 
 
Bollsparkande på våra gränder 
Det har rapporterats om att bollsparkning mot förrådvägg förekommer. Det är inte 
tillåtet, dels är det är det ett störande ljud och dels förstörs fasaden på förrådet. Det 
finns en bollplan mellan Astrakangränd och Päronvägen som är till för bollspel. 
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Information från senaste styrelsemötet 
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. Där tystnadsplikt råder är inte 
medtaget. 
• Genomgång av resultat och balansräkning för februari. Allt ser bra ut. 
• EFS och Malms har utfört löpande arbete. 
• Ingen lägenhetsöverlåtelse. 
• 2st skrivelser och 4st rapporter 

o Förfrågan om att bygga trädäck på framsidan och sätta upp staket på baksidan. 
o Klagomål grannar emellan. 
o Förslag om källsortering. Förfrågan på Astrakangränd visade lågt intresse. 
o Renovering av pentry, toalett och bastu i föreningslokalen. Tre anbud har 

inkommit. 
o Kontroll av lågt vattentryck i en lägenhet. Vattentrycket är OK. 
o Installation av luftvärmepump.  

• En anmodan om rättelse 
 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen Brf Dalen 


