
             HSB Brf Skotet Signalmatros april 2020  

Hej 

Som ni nu alla vet har vi en situation i Sverige som gör att vi måste hålla oss  i 

karantän eller på asvtånd. Det betyder att Stämman för 2020 blir förskjuten till vad vi 

tror den 26/6. Vi kommer att ha stämman på gården för att inte ta in folk i stängda 

rum. Vi skall försöka sköta mötet så snabbt som möjligt och mat kommer inte att 

serveras. Inga motioner har inkommit i år. Solveig Axelsson slutar i styrelsen efter att 

ha varit den trogen i över tio år. Hon har flyttat och vi kommer att behöva en ny 

styrelsemedlem. Detta är ett arbete som valberedningen nu arbetar med. 

Vi kommer inte heller ha vår vanliga trädgårdsdag då vi inte skall vara så social 

tillsammans i detta läget. Vill ni göra en ansats i rabbaterna är ni välkmna att plocka 

ogräs eller se till att era krukor är snygga utanför dörren. Vi kommer att anlita ett 

företag som ser över våra gräsmattor då de är belupna med mossa. 

Nu är alla solpaneler uppsatta på våra tak, Vi väntar dock på en del tekniska detaljer 

och mätverktyg för att kunna börja använda den el som skapas i panelerna.  

Som ni säkert redan läst så är expeditionen stängd tills vidare. Vi kommer därför 

aktivt att försöka läsa den mejl som kommer in så att ni får svar på era frågor. 

Ni som har p-platser vid busshållplatsen. Det kan gå snabbare än vad vi tror med 

byte av platser om och när de skall bygga där. Vi skall i god tid få reda på vilka 

platser som skall användas under byggtiden i stället för den plats ni står på nu. När 

bygget är klart kommer vi att få platser i det garaget som kommer att finnas i 

byggnaden. 

Ta hand om er och var noga med handtvätten! 

Brf Skotets styrelse 

Johan , Solveig , Johannes, Jeanette och Andrea 

 

 


