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Föreningsstämman 2020 

 

På grund av rådande Covid-19 pandemi 

genomfördes årets föreningsstämma med 

poströster med möjlighet att skjuta upp de fasta 

punkterna till en kommande stämma samt beslut 

om senareläggning av inkomna motioner. 

 

Vanligtvis är det majoritetsbeslut som gäller men i det speciella läge vi befinner oss räckte det 

med 10 % (32 stycken) av medlemmarnas röster för att skjuta upp en punkt. Valresultatet blev 

därför att samtliga punkter kommer att behandlas på en ny stämma.  

Totalt inkom 129 giltiga röster av möjliga 315. Protokollet ligger på hemsidan. 

 

Ny stämma i augusti 

Enligt den tillfälliga lag vi har i Sverige just nu får denna senarelagda stämma infalla tidigast 

fyra veckor efter ordinarie stämma, och senast åtta veckor därefter. Det är inte tillåtet att 

skjuta upp stämman ytterligare en gång. Föreningsstämman inkluderar alla motioner  
 

Styrelsen planerar nu för att hålla den senarelagda stämman 20 augusti. Stämman kommer att 

genomföras i fysisk form, dvs. med personligt deltagande i en lokal. 

Med de restriktioner som råder (begränsning av mötesdeltagare till max 50 personer) kommer 

inte alla som vill delta att kunna beredas plats i lokalen. Efter samråd med flera jurister på 

HSB kommer lottning till deltagande i stämman att tillämpas. Den fysiska stämman 

kombineras med poströstning och styrelsen vädjar därför till samtliga medlemmar att 

lämna poströst så att det blir så högt deltagande som möjligt. Skulle man lämna in 

poströst och sedan delta i den fysiska stämman är det den röst man avger vid stämmotillfället 

som räknas och poströsten ogiltigförklaras. 
HSB har tagit fram ett svarsformulär för att hantera poströstningen. I anslutning till varje förslag ska 

det finnas två svarsalternativ; Ja och Nej. Majoritetens svar avgör utfallet. Vid personval anses den 

som har fått flest röster vara vald. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.  

Så här går det till: 

Om du vill delta i den fysiska stämman anmäler du det med bifogad lapp i föreningens 

brevlåda senast den 28 juli. Om du har förslag på personer som rösträknare/justerare så 

anmäler du även det senast den 28 juli till valberedningen. Obs att dessa personer måste vara 

tillfrågade och ha möjlighet ställa upp den 4 augusti för lottdragning, den 19 eller 20 augusti 

för rösträkning och den 20 augusti på stämman. 

Om du har ett ärende som stämman har möjlighet att besluta om måste det anmälas senast den 

28 juli liksom ev. nya förslag till valberedningen gällande personval. 

Efter att lottning till deltagande i stämman har utförts (om antalet anmälda överstiger max 

antal personer) går information/kallelse till stämman ut till medlemmarna omkring 6 augusti  

samt besked om du lottats att delta i den fysiska stämman.  

Din poströst ska vara inlämnad i en av de svarta brevlådorna utanför föreningsexpeditionen 

senast den 18 augusti kl 22.00.  



Valberedningen består av Håkan Carlsson (sammankallande), Torsten Olsson och Monika 

Lingdén. 

 

Varför inte en digital stämma? 

Vi har rådgjort med HSB:s borättsjurister som avrått från en digital stämma bl.a. av följande 

skäl: Risken för tekniska problem är avsevärd, det finns ett antal medlemmar som inte 

hanterar digitala verktyg och som därmed blir diskriminerade, IT-stödet är förenat med 

mycket höga kostnader och det är i stort sett omöjligt att hantera en sluten omröstning.  

HSB rekommenderar därför föreningen att, trots att det är långt ifrån optimalt, hålla en fysisk 

stämma med begränsat deltagande kombinerat med poströstning. Stämman kommer att 

arrangeras med de säkerhetsföreskrifter som finns, dvs. en stor lokal med rejäla avstånd 

mellan deltagarna. Ingen förtäring kommer att serveras. 

 

Kommentarer från HSB: 

”Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av 

covid-19 från den 1 april 2020 anger bland annat att det åligger alla verksamheter att utgå från 

rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare att säkerställa att de 

vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridningen av covid-19.” 

Länk: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hs

lf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf  

  

Möjlighet att vidarebefordra post till föreningsexpeditionen under hissbytet  

 

Föreningen hade träffat en överenskommelse med PostNord 

och CityMail om att posten skulle distribueras till 

föreningsexpeditionen där medlemmar kunde hämta den.  
 

Expeditionen skulle därför vara öppen och bemannad varje 

tisdag och torsdag kväll för hämtning av post. 
 

Efter att en medlem kontaktat postföretagen meddelade de 

styrelsen den 23 juni att de inte längre tillåter den lösningen. 

 

Din post kommer därför att levereras till PostNords företagscenter, Kruthusgatan 17, 

Göteborg. Öppettider må-fr 8.30-19. Du får själv hämta den mot uppvisande av ID-kort. 
 

Styrelsen har nu beslutat att medlemmar som har problem med att ta sig till Kruthusgatan 

kan ha en tillfällig eftersändning till föreningsexpeditionen. Posten kan hämtas tisdag kväll kl. 

18.30-19 och torsdag kväll kl. 17-18. ID-kort måste tas med. 
 

Du måste själv, via Svensk adressändring, anhålla om tillfällig eftersändning.  

https://www.adressandring.se/private/forward/temporary 

 

Adress till föreningsexpeditionen:  

 

c/o Brf Slottsskogen 

Föreningsexpeditionen 
Övre Husargatan 39 

413 14 Göteborg 

 

Det går också att pausa posten. Se:  

https://www.adressandring.se/private/pause 
 

Båda alternativen är förenade med en avgift. 
 

Din dagstidning kommer att levereras i en 

låda i entrén där du själv kan hämta den. 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf
https://www.adressandring.se/private/forward/temporary
https://www.adressandring.se/private/pause


Frågor om arbetet med hissbytet måste ställas till förvaltaren eller föreningsmejlen 

 

 

Hissföretaget Otis, som kommer att arbeta med hissbytet, 

ber oss förmedla att teknikerna som kommer att finnas på 

plats i fastigheten måste kunna arbeta utan att bli störda av 

frågor eller synpunkter. Alla är heller inte svensktalande. 

Har du frågor kan du vända dig till förvaltaren eller mejla 

till föreningsmejlen. 

brf.slottsskogen@telia.com. 

 

 

Fastighetsskötaren  

 

 

 

Som vi meddelade i Slottsskogsnytt Nr 7 har 

fastighetsskötarens semester förändrats något, semestertiden 

kommer att infalla under veckorna 29 – 32 (13 juli – 7 

augusti). 

Det innebär att från midsommar  till mitten av augusti 

kommer fastighetsskötaren inte kunna utföra extra beställda 

arbeten från lägenhetsinnehavare.  

Felanmälan är dock fortsatt öppen. 

Under semestertiden ersätter fastighetsskötarna varandra vilket innebär både nya och gamla 

ansikten hos oss men även att de har andra föreningar att serva vilket kan innebära något 

längre ledtider och prioriteringar.  

 

 

Sabotage i återvinningsrum 

 

 

I ÅV-rummet sitter en ozonrenare som måste gå i 

intervall. Vid ett par tillfällen har sladdar dragits 

ut och medlemmar som bor intill har drabbats av 

besvärande soplukt.  

Fredag den 10 juli hade flera sladdar dragits ur.  
 

Dörrarna till ÅV-rummet gick inte att öppna och 

inga medlemmar eller renhållningen kan då 

komma in. Detta får inte upprepas.  

  

 

Svarstider 

 

Under juli månad är föreningsexpeditionen stängd.  

Styrelsen passerar visserligen  expeditionen flera gånger i veckan - men svarstiderna kan bli 

längre.  

 

 

 

mailto:brf.slottsskogen@telia.com


Jag anmäler mig till deltagande i den fysiska föreningsstämman den 20 

augusti 2020. Max en person per lägenhet får anmälas och totalt lottas ca 40 

personer till deltagande. 

 

 

 

 

 

Datum…………………………… 

 

 

 

 

Namn………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

Lägenhetsnummer……………… 

 

 

 

 

 

 

Lägg din anmälan i föreningsexpeditionens brevlåda senast den 28 juli. 


