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Hej medlem,  

I syfte att löpande informera Dig som medlem om vad som är på gång inom föreningen, 

sammanfattar och skickar styrelsen ut nyhetsbrev till alla medlemmar. Frekvensen kan variera 

beroende på vad som händer osv. Vi delar även ut brevet till Dig som inte har angett en e-postadress. 

Föreningsstämman 2020 senareläggs 

På grund av det rådande läget kring smittspridningen av Coronaviruset (COVID-19) har styrelsen 

beslutat att senarelägga föreningsstämman 2020. Den var tänkt att hållas den 20 april, men vi tror 

inte att det är lämpligt att vi samlar våra medlemmar till stämma vid den tidpunkten, i synnerhet 

med tanke på att vi har många medlemmar som tillhör riskgrupperna. 

Vi ber att få återkomma med nytt förslag på dag så fort vi vet mer kring förutsättningarna. 

Föreningsstämman måste dock enligt stadgarna hållas senast under juni. Undantag kan lämnas av 

Bostadsstyrelsen i särskilda fall. 

Vi tror ni har förståelse för detta beslut samtidigt som vi hoppas vi klarar oss lindrigt undan att bli 

drabbade av virusets effekter. 

I sammanhanget vill vi också informera om att årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 nu är 

granskad och godkänd av revisorn. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att skickas ut 

med övriga handlingar inför stämman. Men vi lägger redan nu ut årsredovisningen på hemsidan för 

den som är intresserad av att följa upp hur föreningen utvecklas. 

Framflyttad städdag 

Av samma skäl som för föreningsstämman ovan väljer vi att flytta fram den traditionella städdagen 

till tillfälle när vi vet att smittriskerna kring Coronaviruset är ”normaliserade”. I vanliga fall brukar 

vårens städdag gå av stapeln kring månadsskiftet april/maj. Förra året var 5 maj städdag. Vi ber att få 

återkomma när vi vet mer. 

Uppgradering av bredband mm 

Vår förening har haft ett kontrakt med Telia sedan 2009 med en bredbandshastighet på 8–10 Mbit. 

Detta gjorde vi om för en kort tid sedan och det nya kontraktet stipulerar en hastighet på 250 Mbit. 

Nya switchar (4 st.) har nu installerats för detta ändamål. Vi har också erhållit nya produkter; router, 

digital TV box samt fjärrkontroller till varje lägenhet. 

Dock är vi i skrivande stund inte nöjda med den hastighet som vi erhåller i nätet. Tekniker kommer i 

denna vecka till oss för en felsökning. 

När vi fått klarhet i ovanstående kommer vi att informera Dig om tillvägagång gällande distribution 

och installation av de nya produkterna. 

Bästa hälsningar 
Styrelsen 


