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Årsstämma 2020 

På grund av rådande läge har stämman flyttats fram till 9 juni. Vi måste enligt lagen kalla till 

stämma men för att förhindra smittspridning skall personer i riskgrupper och sjuka (även med 

lindriga symtom) naturligtvis inte gå på stämman. Vi följer rekommendationerna från HSB och 

kommer därför inte att behandla motioner eller andra ej akuta ärenden på stämman (t ex 

gruppanslutning bredband). Dessa ärenden kommer istället att tas upp på en extrastämma 

när det återigen är tillåtet att samlas i större grupper. Mer information och kallelse till 

årsstämman kommer under maj. 
 

Mark/trädgård 

HSB Utemiljö ansvarar för trädgårdsskötseln i föreningen och arbetet startade i april. Även 

beskärning av träd och buskar har påbörjats. Mer detaljerad information om planerade 

åtgärder kommer senare. 
 

Garagerenoveringen Tu 2-16 

Renoveringen av grundmurarna i garaget är klar och bilarna i sista etappen har flyttat in. 

Belysningen har också uppdaterats till modernare och energisnålare armaturer med LED-

lampor. Besöksparkeringen som tagits i anspråk för tillfällig parkering är åter tillgänglig för 

besökare. Hela garaget kommer inom kort att storstädas för att få bort betongdamm mm, 

berörda kommer att informeras när bilarna behöver flyttas ut. 
 

Fortsättning på terrassutredningen 

På grund av Corona-pandemin så avvaktar vi tillsvidare med planerade åtgärder på terrasser 

där man har problem med läckage under blomlåda och vid fasader. 
 

Energi 

På grund av Corona-pandemin så avvaktar vi tillsvidare med planerna på injusteringen av 

värmesystemet. När det gäller frånluftsåtervinning i garagen så diskuterar vi nu ett eventuellt 

projekt för garagen på Teknikvägen. På Turbingränd har vi inte hittat lämplig placering av 

frånluftsaggregaten så där planeras inget just nu. 
 

Gymlokalen  

På förekommen anledning meddelas att gymlokalen endast får användas för träning och inte 

för festande. Lokalen får inte heller utnyttjas efter kl 21. 
 

Styrelseexpedition kl 18-20 där du kan hälsa på och ställa frågor till styrelsen 

Datum för öppet hus i styrelserummet Turbingränd 14: 6 maj och 3 juni. 

 

Vänliga hälsningar från oss i Styrelsen 


