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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 2021 – Måndag 28 juni kl. 18.30 
 

Vi planerar nu för 2021 års föreningsstämma. Den ska enligt stadgarna hållas senast den sista 

juni. Samtidigt lever fortfarande pandemin som vi inte riktigt kan vara säkra på hur den ut- 

(eller av-)vecklas! Vi tror dock på att vi efter midsommar kommer att få lite lättade 

restriktioner som tillåter att vi kan samlas ca 50 personer i samma rum om vi håller avstånd 

och är noga med handhygien osv. Vi räknar med det och får återkomma under hand och när vi 

vet lite mer. 

 

Tyvärr är det ett relativt sent datum men det har sina förklaringar. Vi kommer sannolikt att ha 

nuvarande restriktioner kvar över midsommar. Det gör det svårt för oss att ha ett fysiskt möte 

veckan innan midsommar. Alternativet är ett rent digitalt möte med uppkopplingar via tex 

Zoom till medlemmarna. Vi tror att det är många medlemmar som inte har de möjligheterna. 

 

Vi har bokat lokal i Kyrkettan (Svenska Kyrkan) och räknar med att stämman startar kl. 18.30 

måndagen den 28 juni.  

 

Vi har i dagarna delat ut årsredovisningen för 2020 med syfte att ge möjlighet för 

medlemmarna att i god tid innan stämman hinna sätta sig in i de ekonomiska förutsättningarna 

som föreningen har. 

 

Vi har också noterat att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 maj. 

 

Övriga handlingar till stämman räknar vi med att distribuera omkring den 7 juni. 

 

Konsultrapporten "Utvärdering energisystem” 
 

Denna rapport delade vi också ut till varje postbox under fredagen. Vad gäller i det fallet så 

ska den betraktas som ett av flera underlag inför våra fortsatta interna diskussioner. Vi ber att 

få återkomma till hur det ska gå till under hand. Men vi ser gärna att Du hinner ta del av den 

så du är mer insatt i problematiken. Styrelsen kommer att verka för en öppen och transparent 

diskussion och tar gärna emot synpunkter under hand. 

 

Vi kommer inte att förelägga medlemmarna något krav på ställningstagande vid 

föreningsstämman avseende bergvärme eller andra alternativ vad gäller olika energilösningar. 

Däremot hoppas vi kunna ha lite information om hur långt vi hunnit när det gäller den 

problematiken. Men det sker i så fall utanför årsmötet och i form av ett mer informellt 

resonemang oss medlemmar emellan.  
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Städdagen 8 maj 
Vårens städdag ägde rum lördagen den 8 maj. Vi var ungefär 35 personer som var igång några 

timmar på lördagsförmiddagen. Det är trevligt att det är så pass många som vill vara med och 

ta ett gemensamt ansvar för att hålla snyggt och trevligt i vårt närområde. Ett extra tack till 

Thomas Herrström och Bernt Tingström som agerade arbetsledare för våra insatser.  

 

 

                     
Thomas Herrström  Yngst idag    Bernt Tingström 

Arbetsledare KV       Arbetsledare VK 

 

 

 
 

Goa mackor efter väl förrättat arbete i föreningens närområden! Stort tack till Dig som var 

med! 
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Ändringar och skötsel av markytor  
 

Vi har fått en del frågor om vilka riktlinjer som gäller för användning och anordning av 

odlingar utanför gällande lägenhets tomtgräns (markplan). Vi vill därför påminna om vad 

som finns angivet i Informationsblad nr 6/2010 utdelat 2010-07-05. Vi redovisar nedan ett 

utklipp ur Informationsbladet. Noteras att inga ändringar har gjorts och att dessa riktlinjer 

fortfarande gäller tills vidare. 

  

”Efter augusti 2009, då inflyttningen till området inleddes, har styrelsen fått ett antal 

förfrågningar om vad som gäller beträffande egna ändringar av lägenhetstomter m.m. 

Styrelsen har också från medlemmar och utifrån fått rekommendationer om regler och 

rutiner i frågor angående den yttre miljön. Vi vill genom detta informationsblad klargöra 

vilka riktlinjer som tillämpas.” 

 

Allmänna markområden 

De delar av BRF:s mark, som inte är kopplade till någon marklägenhet, skall vara tillgängliga 

för alla inom föreningen och är i viss omfattning genom de allemansrättsliga reglerna 

tillgänglig även för andra personer. Enligt gällande marklov är de allmänna markområdena 

definierade som naturmark. Detta innebär att enskilda medlemmar inte får utnyttja sådan 

mark för eget bruk t. ex för odlingar. 

 

Lägenhetsanslutna markområden 

De boende i marklägenheterna disponerar viss angiven markyta i anslutning till lägenheten. 
Tanken är att de boende som har marklägenheter skall ha en tomt som de sköter och använder 
som sin "egen". Specificeringar av dessa ytor finns i Bostadspärmen (Flik 2). Av texten under 
Flik 26 i Skötselpärmen framgår att markytornas planering inte får ändras utan styrelsens 
tillstånd. Förändringar får inte göras på sådant sätt att egna tomter utökas eller så att det kan 
uppfattas som att egna tomter är större än den verkligen är. För vissa ändringar krävs 
dessutom bygglov.   

Stenplattorna utanför marklägenheterna ingår i gundplaneringen och får inte avlägsnas men 

täckas över med snygg trätrall. Gräsytorna på den egna tomten får inte täckas över av trall. 

Restriktionerna motiveras av att det är ett relativt omfattande arbete att göra ny sättgrund 

med stenplattor som skall läggas tillbaka och att det tar lång till att få ordning på en gräsmatta 

som varit övertäckt av trall. Avskärmningar måste samordnas mellan grannlägenheterna, med 

styrelsen och ev. även med kommunen. Styrelsen ser det som en fördel om de som har 

marklägenheter — och även övriga medlemmar — har viss uppsikt över BRF:s allmänna 

markområden.  
 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 


