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Årsstämma söndag 14 juni
Datum för årsstämman är söndag den 14e juni
kl. 16.00. Årsstämman kommer att hållas
utomhus på gården mellan 27an och 29an.
Med anledning av Covid-19 och regeringens
förbud mot allmänna sammankomster större
än 50 personer kommer årsstämman 2020
genomföras med detta i åtanke:








Maxantalet deltagare på årets stämma
kommer således begränsas till 50
personer.
Vidare kommer stämman endast tillåta en
medlem/hushåll som närvarande.
Styrelsen har beslutat att varje medlem
måste föranmäla sitt deltagande till
stämman senast onsdag den 10 juni via
styrelsens brevlåda i port 29 eller via
styrelsemailen. Detta för att styrelsen ska
kunna stämma av antalet medlemmar
med ovan nämnda riktlinjer.
Om du som medlem känner dig sjuk eller
är i någon riskgrupp så finns möjligheten
att delta via fullmakt. Vi kommer att
bifoga en fullmaktsblankett tillsammans
med övrigt material inför stämman.
Vi påminner och uppmuntrar alla om att
skriftlig fullmakt kan ges till annan
medlem.

För övriga frågor eller funderingar gällande
stämman så är ni hjärtligt välkomna att
kontakta styrelsen direkt.

Extra rengöringsmaterial
För att öka tryggheten kommer vi att inhandla rengöringsmaterial såsom antibakteriell tvål, engångshandskar, rengöringsmedel och desinficeringsmedel så att vi själva kan torka av våra gemensamma
ytor såsom dörrhandtag, hissknappar, tvättmaskiner osv.
Ni kommer att hitta materialet i tvättstugorna.

Infravärme på balkongerna
Vi har fått frågan om montering av infravärme på
balkongerna. Det är tillåtet att borra i
balkongtaken under förutsättning att det görs
professionellt och fackmannamässigt.
Det är däremot inte tillåtet att borra i fasadväggen.
Har ni fler frågor kring installation av infravärme,
kontakta gärna styrelsen. Tack!

Solceller
Då frågan om solceller kräver utrymme för
diskussioner och frågeställningar och vi för
närvarande tyvärr inte kan samlas i större grupper
på grund av rådande omständigheter så
väljer styrelsen att skjuta projektet på
framtiden.
Vi fortsätter att utvärdera frågan.

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till onsdag
den 27 maj 2020.

Radonmätning
Vi är nu klara med radonmätningen och dosorna
ska samlas in för att sedan lämnas in på laboratorium för vidare resultat.

Styrelsen kontaktas enklast via e-post
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett
meddelande i föreningens brevlåda i 29:an.

Vi ber därför berörda lägenhetsinnehavare att från
första maj lägga dosorna i styrelsens brevlåda i
29:an. Det är cirka 25 lägenheter som har
Testats med dosor.
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BRF Mälarstrand 2, Kristinebergs strand 3, 27, 29. 112 52 Stockholm. www.malarstrand2.se

