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LJUSARE TIDER 
Drygt två månader in på det nya året så har dagen blivit 4 timmar och 8 minuter längre. Något vi nog alla 

gläds åt. Ljus i mörkret behöver vi. I förra informationsbladet skrev vi att vi hoppades på en 

förhållandevis snar ljusning vad gäller pandemin, en ljusning som skulle kunna möjliggöra en ”vanlig” 

föreningsstämma. Ljusningen verkar inte komma så snart som vi hade hoppats. Därför förbereder 

styrelsen nu för att genomföra ännu en ”poststämma”, samtidigt som vi hoppas kunna genomföra någon 

form av medlemsaktivitet tidigt under hösten. 

FÖRENINGSSTÄMMA 
Föreningsstämman är BRF Fornfyndets högsta beslutande organ och kan liknas vid föreningens riksdag 

eller fullmäktige. Vid Föreningsstämman har varje bostadsrätt (lägenhet) en röst. Varje lägenhet kan ha 

mer än en medlem (ägare), som alla givetvis får delta vid Föreningsstämman, men bara en per lägenhet får 

rösta vid Föreningsstämman. Har ingen från lägenheten möjlighet att delta vid stämman så kan lägen-

hetens röst överlåtas till en annan medlem som då blir lägenhetens ombud. Varje medlem kan enligt 

föreningens stadgar bara vara ombud för en lägenhet (utöver sin egen). 

FÖRENINGSSTÄMMAN 2021 
Årets föreningsstämma är planerad till onsdagen 19 maj och kommer precis som förra årets stämma att 

genomföras som en poststämma. Det innebär att vid själva stämman är bara den avgående styrelsen, 

internrevisorn och de eventuellt föreslagna kandidaterna till ny styrelse närvarande. Alla röstsedlar ska 

vara inlämnade senast dagen före stämman för att vara giltiga (det vill säga 2021-05-18 klockan 23:59). 

MOTIONER 
Som medlem i BRF Fornfyndet har du möjlighet att lämna in motioner till Föreningsstämman. En 

motion är bara ett mera byråkratiskt ord för förslag. Enligt stadgarna ska motioner (förslag) vara 

inlämnade till föreningen senast 1 februari för att kunna behandlas vid Föreningsstämman. Dock kan 

styrelsen besluta om senare tidpunkt. Det har styrelsen gjort i år. Sista dag för att lämna in motioner till 

årets Föreningsstämma är 2021-03-31. Motionen kan du lämna in genom att skicka den per epost till 

brf@fornfyndet.se eller lämna in den i postfacket på expeditionen. Tänk på att bara medlemmar har rätt 

att lämna motioner, så det måste framgå vem som lämnar in motionen och vilken lägenhet du 

representerar genom ditt lägenhetsnummer (tre siffror som du hittar på utsidan ovan för ytterdörren, eller 

på inbetalningskortet till Bredablick). 

VALBEREDNING 
Vid Föreningsstämman väljs, förutom styrelse och revisorer även en valberedning. Valberedningens 

uppgift är att ta fram ett förslag på ledamöter till styrelse och internrevision. Det är viktigt att 

”kandidaterna” är införstådda med uppgiftens omfattning. Ledamöterna i nuvarande valberedning har 
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båda meddelat att de inte ställer upp för omval. I vanliga fall nomineras och väljs valberedningen direkt 

under Föreningsstämman. Så är inte möjligt i år. Styrelsen önskar att de som kan tänka sig ställa upp som 

valberedning för föreningen under verksamhetsåret 2021-2022 meddelar styrelsen detta via mail till 

brf@fornfyndet.se. Vid poströstningen kommer de tre som får flest röster att väljas till valberedning. 

PLANERADE RENOVERINGAR OCH UNDERHÅLL 2021 
ÅRLIG ÖVERSYN AV FTX-AGGREGAT 
I samband med bytet av FTX-aggregat som huvudsakligen genomfördes 2019 tecknade föreningen ett 

drifts- & underhållsavtal som förlänger fabriksgarantin till 10 år (istället för ett år). Avtalet omfattar 

samtliga aggregat, även de som byttes i förtid eller senare.  

För att avtalet ska gälla ska en av tillverkaren auktoriserad tekniker årligen kontrollera aggregaten. För vår 

del är det Lindsells som även var de som genomförde bytena som kommer att utföra kontrollen. I 

samband med kontrollen byts även aggregatens filter. 

Översynen i år kommer att genomföras under perioden 20-23 april. Tidpunkt för när Lindsells besöker 

din lägenhet kommer att meddelas inom kort. Detta är en sådan aktivitet som föreningen har rätt att 

utföra och du är skyldig att lämna tillträde till teknikern på utsatt tid. Antingen genom att du är hemma, 

eller att du lämnar nyckel på expeditionen. Du kan också lämna nyckel till en granne och lämna ett 

meddelande på expeditionen om vem som har nyckeln.   

UTEMILJÖ OCH GÅRDAR 
Arbetet med utemiljön går vidare. Styrelsen håller som bäst på att utvärdera ett tidigt utkast till möjliga 

lösningar och vi kommer att genomföra någon form av medlemsmöten kring den slutgiltiga utformningen 

längre fram.  

TVÄTTSTUGOR, FRITIDSLOKAL OCH YTTERTAK 
Alla våra tvättstugor är nu renoverade. Tänk på att hjälpas åt att hålla dem snygga och fräscha. 

Renoveringen av fritidslokalen har dessvärre dragit ut på tiden eftersom det i samband med renoveringen 

av badrummet uppkommit skador på avloppet i fritidslokalen. Detta är reklamerat och åtgärdas av 

entreprenören på deras bekostnad.  

Som vi informerat tidigare så kommer vi att renovera yttertaken på samtliga låghus. Detta eftersom de är 

fuktskadade. Exakt hur renoveringen kommer att gå till och när det kommer att ske är ännu inte klart. Vår 

projektledare (Sustend) håller på att sammanställa uppdragsbeskrivningen för att sedan handla upp 

entreprenör för arbetet. Så snart ytterligare information finns att tillgå kommer vi att se till att den blir 

tillgänglig. 

EPOST TILL FÖRENINGEN 
Vi har under början av året haft problem med eposten till föreningen. Detta är nu löst och 

kontaktadressen brf@fornfyndet.se fungerar som den ska.   

 

 

Ta väl hand om er, 

Styrelsen 
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