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Renovering av kök mm i föreningslokal Turbingränd 4 

Föreningslokalen stängd för renovering 15 feb – 31 mars (preliminärt). 

 

Hyra föreningslokal – Max 8 personer 

Observera att: Enligt pandemilagen från dec 2020 får max 8 personer vistas samtidigt i någon 

av föreningens gemensamhetslokaler. 

 

Bokningslista till gymmet Turbingränd 3 

Utanför gymmet finns numera en bokningslista som måste användas för att nyttja gymmet. 

 

Injustering av värmesystemet 

Avisering till boende kommer att göras i slutet på feb och injusteringen görs i mars. 

 

Fönster 

Besiktningen av ett urval av föreningens fönster är utförd och vi väntar nu på rapporten. 

 

Dränering på baksidan av Turbingränd 12-16 

Arbetet pågår lite till och från men skall enligt tidplan vara klart i andra halvan av mars. 

 

Extrastämma med poströstning 2021-02-25 

Kallelse kommer att skickas ut inom kort. På stämman kommer vi att rösta om gemensam el 

och gruppanslutning bredband. 

 

Ordinarie årsstämma med poströstning 2021-05-04 

Eftersom Corona-pandemin gör att det inte går att förutse när stämmor kan hållas med fysiskt 

deltagande har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 hålles med enbart poströstning. 

 

Motioner från 2020 

De som lämnade in motioner förra året har informerats om att de måste återta motionen och 

lämna in en ny motion i år så att den kan tas upp på årsstämman i maj. I protokollet från 

årsstämman 2020 står nämligen att motionerna skulle tas upp senare på en stämma med 

fysiskt deltagande vilket betyder att vi inte kan ta upp förra årets motioner på vårens 

poströstningsstämmor. 

 

Styrelseexpedition 

Inga öppna styrelseexpeditioner kommer att hållas tillsvidare men två medlemmar i styrelsen 

kommer dock att vara tillgängliga på telefon. Den första styrelseexpeditionen för året blir 

onsdagen 3 feb kl 18-20, Gunilla (076-581 1811) och Lollo (070-611 0124) svarar i telefon. 


