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MEDLEMSINFORMATION 

FÖRENINGSSTÄMMA 2021 
Föreningsstämman för 2021 är uppskjuten till början av juni. Exakt datum är inte satt. Orsaken är att våra 
revisorer inte hunnit avsluta revisionen och därmed är inte handlingarna klara att skicka ut i tid.  

Årets föreningsstämma kommer, precis som i fjol, att genomföras som en poströstningsstämma på grund 
av pågående pandemi. Därmed är det också extra angeläget att samtliga handlingar – inte bara kallelsen – 
är samtliga medlemmar tillhanda i god tid inför föreningsstämman. Stadgarna (och lagen) säger att kallelse 
till ordinarie föreningsstämma ska skickas/delas ut tidigast sex veckor och senast två veckor innan 
föreningsstämman ska genomföras. 

ELAVTAL OCH -DEBITERING 
Tyvärr har elavläsningen för 2020 behövts göras om. Det innebär att avstämning och justering av 
schablon mot verklig förbrukning först kommer att kunna göras på fakturan för juli. Precis som i fjol 
kommer vi att lämna ut detaljerad information till samtliga medlemmar i samband med att fakturorna för 
tredje kvartalet går ut.  

Styrelsen har förhandlat fram ett nytt elavtal med Nordic Green Energy som ger oss ett fast elpris under 
de kommande fem åren. Som namnet på elleverantören säger så är det grön el vi köper och i det nya 
avtalet är det specifikt el från vindkraft. 

NÖDBELYSNING 
Vid de strömavbrott som vi upplevde under 2020 så var det mycket tydligt att våra trapphus blir helt 
mörklagda när det inte finns någon ström till belysningen. Trapphusen saknar fönster (med undantag av 
entréplan och upp till fjärde och femte våning hittar inte en ynka ljusstråle. Vi har därför installerat 
batterireserv för belysningen i trapphusen. Eftersom trapphuset också är utrymningsväg är det skönt att vi 
nu har ljus även om strömmen.  

SOPOR, KOMPOSTAVFALL OCH BAJS 
Styrelsen har fått in anmälningar om att det legat hundbajs i anslutning till våra entréer och på våra 
gemensamma ytor. Du som har hund ansvarar för att plocka upp det de lämnar efter sig. 

Tyvärr händer det väldigt ofta att sopor slängs i fel kärl i våra miljöhus, eller till och med placeras utanför 
kärlen. Det är var och en so ansvarar för att soporna sorteras rätt och sådant som det inte finns sopkärl 
för eller som är for stort för att få plats i avsett kärl ska var och en själv transportera till Sysavs 
återvinningscentral. Föreningen får straffavgift för felsorterade sopor, vilket i längden kan leda till att vi 
måste höja månadsavgiften. Du som vet med dig att du slarvat, bättring! 

I anslutning till miljöhuset på södra parkeringsplatsen finns ett utrymme för att lämna komposterbart 
trädgårdsavfall. Om du transporterar dit avfallet i säckar, så ska de tömmas och säckarna kastas i rätt kärl i 
miljöhuset. Annat än komposterbart trädgårdsavfall får inte lämnas i komposten.  
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FRITIDSLOKALEN 
Efter en lång och utdragen renoveringsprocess av vår fritidslokal/övernattningslägenhet börjar den nu bli 
redo för att kunna hyras igen. Vi har byggt om toaletten så att det nu även finns duschutrymme och delat 
av allrummet så att det nu finns ett sovrum, vilket gör att lägenheten fungerar ännu bättre även som 
övernattningslägenhet. Just nu håller vi på att få nya möbler och inventarier på plats. Vi ser fram emot att 
kunna ta lokalen i bruk igen! 

UPPRUSTNING AV UTEMILJÖ 
Ett av de stora renoveringsprojekten som ligger framför oss och som skjutits upp flera gånger är 
upprustning av vår gemensamma utemiljö. Våra innergårdar och allmänna platser är lika gamla som 
föreningen. Det har inte gjorts några större underhållsinsatser på de snart 35 år som föreningen funnits. 
Vi har sättningar i ytor med cementplattor. Dagvattenbrunnar som numera ligger högre än ytan de ska 
dränera, rotskott och tjälskott i våra hårdgjorda ytor. De sluttande rabatterna på gårdarna har sedan länge 
fått all jord bortsköljd och är svåra att plantera och få något (annat än ogräs) att gro i.  

Styrelsen har anlitat Bredablickgruppens trädgårdsansvarige för att ta fram ett utkast till hur vi kan 
förändra vår utemiljö. Vi vill nu presentera det förslag som Åsa från 
Bredablickgruppen lämnat. I dessa tider av pandemi och restriktioner har vi 
bestämt att vi kommer att genomföra en informationsträff digitalt. Träffen 
äger rum 2021-05-26 klockan 19-20. Du behöver en surfplatta, dator eller en 
smart mobiltelefon för att kunna delta i mötet.  

För att ansluta använder du länken: https://bit.ly/3b5s1lf eller så 
använder du mobiltelefonens/surfplattans kamera för att ”läsa av” QR-
koden här till höger. I modernare smarta mobiltelefoner så får du då 
möjlighet att öppna Teams-mötet via webbläsaren (eller i Teams-appen om 
du har den installerad).  Du hittar mer information om hur du ansluter till 
mötet på hemsidan, (fornfyndet.se/utemiljo). Efter informationsmötet 
kommer vi att lägga upp information på hemsidan (fornfyndet.se/utemiljo). Vi kommer också att försöka 
sätta upp informationen i anslutning till anslagstavlan vid expeditionen.  

GÅRDSLOPPIS OCH SAMMANKOMSTER 
Även om vi ännu inte är förbi de restriktioner och begränsningar som corona har orsakat, så tittar vi i 
styrelsen på aktiviteter som vi kan genomföra när tillvaron blivit lite mer ”som vanligt” igen. Vi hade 
hoppats att vi redan i vintras skulle kunnat genomföra glöggmingel på samma sätt som vi gjorde 2019. Nu 
är vår förhoppning att vi kan göra det 2021. Men innan glöggen ska fram, hoppas vi att vi i slutet av 
sommaren, början av hösten kan genomföra en gårdsloppis där dina avlagda prylar kan bli mina 
guldklimpar. Så även om det inte är något datum satt, så kan du ju redan börja fundera på om du har 
något som du inte längre har glädje av, som är för bra för att kasta och som du tror någon annan få nytta 
av.  

 

Styrelsen 


