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Information angående staket 

 

Föreningen tog beslut om staketinhägnad på stämman i november 2014, med förutsättningen att 

Brf Eriksfält beslutat att sätta staket över Gröningen. Med en förhoppning om att förhindra ett 

staket över vår gemensamma gröning så beslutade stämman, med överväldigande majoritet, att vi 

sätter staket och grindar mellan våra huskroppar. 

Vad som sedan har hänt, har styrelsen informerat våra medlemmar om och även informerat Brf 

Eriksfälts medlemmar om via informationsmaterial i brevlådan. 

Bland annat så begärde medlemmar i Brf Eriksfält en extra stämma för att återigen rösta om staket 

på Gröningen, utifrån att Brf Blekingsborg nu hade beslutat att sätta upp staket mellan sina 

huskroppar. 

Brf Eriksfälts extra stämma gick av stapeln den 16 april, med ett tråkigt beslut som innebär att 

tomtgränsen mellan våra föreningar delas av med ett staket. Detta innebär att vi inte längre har 

tillgång till samma område som tidigare. 

Med tanke på att förutsättningarna nu har ändrats igen, så måste vi i styrelsen återigen kalla till 

extra stämma, med hänsyn till våra medlemmar, och rösta angående staket/grindar på vårt 

område. 

Vi har redan preliminärt bokat en extra stämma den 19 maj för Brf Blekingsborgs medlemmar, där 

vi bland annat ska ta ett andra beslut avseende stadgeändring. Det blir i så fall på denna stämma 

som vi genomför en andra röstning om staket då förutsättningarna nu har ändrats, vilket kan 

medföra att medlemmarna fattar ett annat beslut.  

Kallelse till extra stämma kommer som vanligt i god tid att delas ut i brevlådorna samt anslås i 

trapphusen. 

Vi i styrelsen kan bara beklaga händelseutvecklingen avseende staket och kommer att göra vårt 

yttersta för en lugn och positiv utveckling för Blekingsborg! 
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