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Kompletterande information inför årsstämman den 25/8 
 

 

 

Stämman kommer att genomföras som planerat den 25/8 kl. 18.30. Vi hoppas att så många som 

möjligt vill och kan delta, och vi vill här berätta om hur vi tänker oss att det ska vara genomförbart. 

Såklart kommer man till stämman enbart om man känner sig fullt frisk. Vid vackert väder 

försöker vi hålla stämman utomhus, på parkeringen utanför lokalen. Ett annat scenario kan vara att 

vi har öppna fönster, så att de som inte vill gå in i lokalen ska kunna stå utanför och ändå delta. Det 

får visa sig på tisdag. 

 

Styrelsen har under våren följt rapporteringen från Folkhälsomyndigheten och därefter även 

Villaägarnas rekommendationer (hos dem finns våra juridiska experter). En föreningsstämma 

omfattas inte heller av förbudet på folksamlingar på mer än 50 personer då en årsstämma är en 

enskild sammankomst.  

 

Enligt Villaägarna är det viktigt att hålla Stämman nu för att komma igång med arbetet för 

samfälligheten. Dessutom finns nu en tillfällig lag som ska underlätta genomförandet av 

föreningsstämmor. En av punkterna är Utökade möjligheter att använda ombud. Det betyder att 

ett stämmoombud kan företräda ett obegränsat antal medlemmar i form av inlämnade fullmakter. 

 

Vi har viktiga beslut att rösta om på denna årsstämma, varför vi hoppas på stort deltagande 

alternativt att du aktivt lämnar en fullmakt till en medlem som ska delta själv. Fullmakten ska vara 

skriftlig – använd gärna bifogad fullmakt. 

 

Följande punkter i Dagordningen ingår i fullmakten att rösta om; 

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§11 Framställan från styrelsen; Garagerenovering inkl. höjd samfällighetsavgift (se nästa sida) 

§12 Motioner från medlemmar 

§14 Ersättningar till styrelse, revisorer och vuxenstyrkan 

§15 Genomgång av styrelsens förslag till investerings- och underhållsplan 

§16 Styrelsens förslag till budget för kommande räkenskaps år 2020 

§17 Beslut gällande samfällighetsavgiften 

§18 Godkännande av debiteringslängd 

 

Underlag till samtliga punkter ovan finns på hemsidan och hos ordföranden. 
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Förtydligande kring framställan för garagerenovering och höjd månadsavgift 
 

På många ställen är garagen i mycket dåligt skick, elen är omodern och fungerar knapphändigt. 

Att göra en större tak- och elrenovering är enligt styrelsen mer ekonomiskt fördelaktigt än att 

reparera då och då när akuta problem uppstår. Syftet med renoveringen är att få fina och väl 

fungerande garage med hela tak samt att installera el och belysning som är säker, modern och drar 

mindre ström. 

 

Styrelsen har haft kontakt med två olika takfirmor och två olika elfirmor, och därefter valt att 

presentera en offert av varje av dessa. I valet av firma så var pris och rekommendationer avgörande. 

Styrelsen ämnar göra en framställan om en större garagerenovering. 

 

Projektet är budgeterat till 2 000 000 kr inkl. en marginal på ca 10%. Finansieringen sker dels 

genom medel vi redan har samt genom att vi tar upp ett nytt lån om 1 700 000 kr. För att kunna 

betala kommande amortering (10 år) och ränta behöver månadsavgiften höjas till 1 100 kr/månad 

från1 januari 2021. 

 

Om förslaget röstas igenom är preliminärt startdatum den 5 oktober. Arbetet kommer att pågå i ca. 

1,5-2 månader. Arbetet börjar i garagen vid gård 4 och sedan den stora parkeringen och därefter 

följer de andra parkeringarna. Innan arbetet påbörjas måste alla tömma sina garage på det som finns 

där. Vi påminner återigen om att vi inte får förvara något mer än ytterst fåtal saker där, så det borde 

inte vara något problem. 

 

Under arbetstiden får vi hjälpas åt med parkering av våra bilar och kanske ha en ökad förståelse för 

att bilar inte står helt korrekt parkerade. Viktigt att alla parkerar sina bilar i garaget där arbetet ännu 

inte påbörjats för att frigöra parkeringsplatser utomhus. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Styrelsen 

 

 
 


