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Föreningsstämman - fortsättning 

Inför den fortsatta föreningsstämman hade 136 medlemmar poströstat och till den fysiska stämman 

kom färre än 20 personer inklusive rösträknare, valberedning och styrelse. Totalt understeg det 50 

personer som myndigheterna rekommenderar som maxgräns för möten. Den fortsatta stämman kunde 

alltså hållas.  

Jennie Brandt, fastighetsjurist SBC, fortsatte att leda stämman – men alla punkter kunde inte heller 

den här kvällen avslutas. 

Motionerna Nr 13 samt 16-22 kunde inte behandlas på grund av tidsbrist. En fortsatt stämma är därför 

planerad till 15 oktober kl. 18 i föreningslokalen  
 

Vi återkommer med resultatet från motionerna när alla är behandlade. Stämman beslutade att av 

föreningen valda revisorer ska vara två samt en suppleant. Mikael Ocklind och Stig Bredänge valdes 

till ordinare och Sven Lindgren till revisorssuppleant. Likaså klubbades en ny valberedning med KG 

Gustafsson som sammankallande/ordförande samt Lena Göthberg och Malin Unger som ledamöter. 

Protokollet publiceras på hemsidan när det är klart. 
 

Redan inlämnade motionsröster gäller på den fortsatta stämman den 15 oktober och du 

behöver inte rösta på nytt.  

Om du inte tidigare röstat i motionsdelen och vill göra det eller ändra din motionsröst finns formuläret 

på hemsidan. Om du vill ha ett pappersexemplar får du mejla föreningen.  
 

På grund av smittrisken vädjar vi om att så många som möjligt som använt sin poströstmöjlighet inte 

kommer till föreningslokalen, Linnéplatsen 6.  

Vi försöker minska stämmokostnaderna genom att vara i egna lokaler och strävar efter att hålla 

avstånd i lokalen och därför behöver antalet personer begränsas. 

 



Anmäl dig i förväg till stämman med bifogad blankett. Både anmälan och eventuell motionsröst läggs 

i någon av de svarta brevlådorna utanför föreningsexpeditionen senast måndagen den 12 oktober kl 

20.   

 

Begäran om extra föreningsstämma 

Styrelsen har skyldighet att kalla till extra föreningsstämma om mer än 10 procent av medlemmarna 

begär det. Det fanns en sådan begäran för §19 och §20. Den fortsatta föreningsstämman 29 september 

behandlade dessa ärenden och röstade till förmån förförslaget till extra stämma. Styrelsen har 

kontaktat alla dessa motionärer per mail/brev för att höra om en extra stämma i alla fall ska hållas. 

Ingen har begärt detta. 

 

Status för hissbytet 

 

Etableringen av de första hissbytena tog längre tid 

än planerat då några oväntade händelser inträffade.  

Tidplanen har återigen kontrollerats och en ny 

tidplan tagits fram; arbetet förlängs som tidigare 

meddelats till kl. 7-18.30 på vardagar samt fler 

lördagar: Lördagsarbete sker kl. 9 – 15. 

För att säkra julfriden kommer nästkommande 

trappuppgångar 74 samt 78 läggas sist av alla, till 

2021. 

 

Hissens brandstyrningsknapp – tryck inte på den! 

En förändring i lagstiftning gör att när vi kallar på de nya hissarna sitter knappen på vänster sida – inte 

höger som vi är vana vid. På höger sida vid de nya hissarna sitter i stället en brandstyrningsknapp.  
 

På Linnéplatsen 3 sitter den långt ner nära hissknappen bakom glas, på Linnéplatsen 6 på höger sida. 

Anledningen till att den sitter så lågt är tillgänglighetsanpassning. Tryck inte på knappen om det inte 

är skarpt läge dvs att en brand uppstått i fastigheten – forceras glaset och knappen trycks in stannar 

hissfunktionen (det har hänt tre gånger samma dag till frustration för boende). 

Styrelsen tittar på lösningar för att märka upp knapparna tydligare.  

 

 

För snabbare återkoppling och information 

 

Vi vill uppmana alla medlemmar att 

lägga in eller uppdatera sina 

kontaktuppgifter på HSBs portal (vänster 

bild). Styrelsen tillsammans med HSB 

arbetar på att hitta smidiga lösningar för 

medlemsinformation men i HSBs portal 

måste man själv registrera sig.  

Om vi får fler medlemmar att registrera sig kan styrelsen snabbare informera om akuta händelser som 

vid t.ex.  brand, akuta vattenavstängningar och liknande situationer.  
 



Många tomma p-platser i garaget 

 

 

 

Under den pågående pandemin är många 

bortresta under längre perioder.  

Under pågående pandemi kan duhyra ut din p-

plats i andra hand till någon som står på kölistan, 

upp till tre månader. (be den som tjänstgör på 

expeditionen om kontaktuppgift)  

 

Om du inte vill hyra ut platsen kanske du kan prata med dina grannar om att låna ut p-platsen i kortare 

omgångar, då vi alla vet hur svårt och dyrt det kan vara att stå på stadens parkeringsplatser.  

 

Nu påbörjas installationen av laddstolpar. 

I oktober påbörjas installationen av laddstolpar i garaget. Laddstolparna kommer att installeras på de 

p-platser som löper längs med Olivedalsgatan, 16 platser. De som är berörda har fått information 

separat. Har du några frågor om parkeringarna så kontakta styrelsen på: brf.slottsskogen@telia.com 

 

Vår gemensamma gård 

Det är roligt att gården är full av liv och rörelse, men tänk på att plocka undan leksaker och cyklar från 

gångarna. Vi har full förståelse att det är lätt att glömma om man är stressad och ska få med trötta 

barn, men kasta gärna ett extra öga så att ingen riskerar att snubbla på en leksak. Det finns flera äldre i 

föreningen med rullatorer, käppar och med dålig syn.  

 

 

Underhållsplaner och budget 

 

 

Parallellt med årets föreningsstämma pågår arbetet med att 

uppdatera underhållsplanerna och sätta budgeten för 2021 – 

2025. Arbete ska vara klart i slutet på november. 

 

I och med att 2020 varit ett speciellt år med social distans 

och extra hjälp till affärslokalerna håller styrelsen 

tillsammans med HSB även på att ta fram prognos för 2020. 

Med mer stöd till affärslokalerna kommer resultatet för året 

att försämras. 

 

 

Balkonglådorna på Övre Husargatan 

Flera av våra stora balkonglådor längs ÖH har problem med rost och läckage. Styrelsen kommer att 

påbörja ett arbete med att hitta en ny konstruktionslösning. I arbetsgruppen som ska arbeta fram en ny 

lösnings ser vi gärna att medlemmar utanför styrelsen ingår. Är du intresserad av att ingå i gruppen 

som ska ta fram ett förslag kontakta Designgruppen (ansvarig Anna Troglin) via Styrelsemailen, 

brf.slottsskogen@telia.com 

 
Ventilationen 

Tyvärr har föreningen under många år haft problem med dålig ventilation, vilket till stor del beror på 

installationer av för starka köksfläktar. I ett försök att få bukt med luftflödena har vi har tillsammans 

med Bengt Dahlgren AB nu påbörjat ett arbete med förbättring av ventilationen och som ett första steg 

kommer man göra en injustering av aggregatet som betjänar Linnégatan 72-78. 

De hushåll som blir påverkade och där vi kommer behöva få tillträde till lägenheterna, kommer att få 

separat information.  

 



 

Kamerorna flyttas till garaget. 

 

Styrelsen har haft löpande kontakter med Datatinspektionen 

som gett oss råd kring placering av våra kameror. 
 

Lagstiftningen för övervakningskameror är sådan att man 

inte har rätt att placera aktiva kameror i entréer om inte grov 

kriminell verksamhet som t.ex. skjutningar förekommit.  

Föreningens kameror i entréerna har därför aldrig spelat in 

utan fungerat som avskräckande attrapper.  

 

Sedan de nya kamerorna placerades ut i källare, garage, ÅV-rum och entréer har en del klagomål 

kommit från medlemmar som känt sig övervakade och några har också gått vidare till olika instanser 

Inbrott har ägt rum i garaget vid flera tillfällen och det har varit svårt att få tillräckligt bra bilder på 

gärningspersonerna. Entrékamerorna flyttas därför till garaget för att förbättra möjligheten att 

identifiera gärningsmän och se hur de tar sig in. Polisen efterfrågar också film när de gör en 

utredning. Det är möjligt att under en period montera kamerorna i entréer igen och aktivera dem om 

det anses motiverat. Medlemmarna kommer i sånt fall att informeras. 

Motionsrummet och våra bastur åter öppna - träning på egen risk.  

 

Föreningens motionsrum i källaren på 

Linnégatan 70 är öppet efter en längre tids 

stängning på grund av risken för smitta.  
 

Efter kritik mot att lokalen är stängd och i och 

med att fler motionsanläggningar öppnat följer vi 

med.  
 

Handsprit finns i gymmet, men tänk på avstånden 

och att inte fler än högst tre personer får vistas i 

lokalen samtidigt. 

 

För att minska smittrisken: 

 Tvätta händerna både innan och efter 

träningen. 

 Ta med egen handduk som du kan lägga 

under dig när du använder bänkar. 

 Sprita handtag och liknande innan och efter 

du använder redskap/maskiner. 

 Träna inte om du känner dig sjuk! 

 

Vredet för att sätta på familjebastun har vridits 

sönder, vi reparerar men den kan vara ur funktion 

några dagar. 

 

Västlänken 

Vi vill påminna om att vi på vår hemsida fortlöpande uppdaterar oss om läget med västlänken; 

Länk: https://www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen/vart-vander-jag-mig/vastlanken/ 

Rökning är förbjuden i gästrummen! 

Tänk på att rökning är förbjudet i samtliga gemensamma utrymmen. Om man röker i tex gästrummet 

saneras det efteråt och den lägenhet som bokat rummet debiteras kostnaden. 

https://www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen/vart-vander-jag-mig/vastlanken/


 

Kallelse till fortsatt ordinarie stämma15 oktober kl.18.00 
Den andra delen av föreningsstämman kunde inte slutföras i tid, därför planerar vi för en fortsatt sista 

akt av årets föreningsstämma till 15 oktober. 

Plats och tid: Föreningslokalen kl 18.00. 

Ärenden: 

Fastställande av röstlängd, samt återstående motioner nr 13 samt 16-22 - övriga redan behandlade. 

Inlämnade motionsröster gäller och du behöver inte rösta på nytt. Om du inte tidigare röstat i 

motionsdelen och vill göra det eller ändra din motionsröst finns formuläret på hemsidan. Om du vill ha 

ett pappersexemplar får du mejla föreningen. 

På grund av smittrisken vädjar vi om att så många som möjligt som använt sin poströstmöjlighet inte 

kommer till lokalen. Vi strävar efter att hålla avstånd i lokalen och därför behöver antalet personer 

begränsas. 

Anmäl dig i förväg till stämman med bifogad blankett. Både anmälan och eventuell motionsröst läggs 

i någon av de svarta brevlådorna utanför föreningsexpeditionen senast måndagen den 12 oktober kl 

20.   

 

 

 

------------------------------------------------ KLIPP HÄR -------------------------------------------------------- 

 

ANMÄLAN 

 

Jag anmäler mig till deltagande i den fysiska föreningsstämman den 15 oktober 2020.   

Om antalet deltagande blir så många att avstånd inte kan hållas kommer stämman att ställas in. 

 

 

Datum 2020-10-15 

 

 

Namn…………………………………………………………………   

 

 

Namnförtydligande............................................................................. 

 

 

 

Lägenhetsnummer……………… 

 

 

 

Lägg din anmälan i föreningsexpeditionens brevlåda senast den 12 oktober kl 20.00 


