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Nr 3, utgivet av styrelsen i mars 2020 

 
COVID-19 pandemin 
Coronaviruset sprids och situationen förändras 
hela tiden. Flera undrar vad som rekommenderas 
för bostadsrättsföreningarnas kommande stäm-
mor.  
 
Inom styrelsen bevakar vi utvecklingen och vi följer 
myndigheternas rekommendationer. 
 
Extra stämma 23 mars 
Vi har som ni redan läst, valt att skjuta upp extra 
stämman. Vi har inte satt något nytt datum utan vi 
följer utvecklingen. 
 
Årsstämma 2020 
Även årsstämman kan riskera att skjutas upp.  
 
Ordinarie stämma måste dock avhållas senast 30 
juni enligt gällande lag för ekonomisk förening. 
 
Än så länge är det följande som gäller: 
 
Årsstämma är satt till måndag den 11e maj och vi 
kommer att hålla till på Tastory,  
Lindhagensgatan 126.  
 
Motioner till årsstämman 
Påminner även om motioner som ska vara  
styrelsen tillhanda senast den 31 mars.  
 
Radonmätning 
Radonmätning är en del av energideklarationen. 
Därför pågår just nu en radonmätning i husen.  
 
Per-Ivar har placerat mätare i ett antal lägenheter 
och vi mäter t.o.m. sista april. Därefter får vi  
resultatet. 
 

 
Mark- och Miljögruppen 

På Öppet hus 8 mars kom 32 st. intresserade Brf 

medlemmar. 

De fick information om gruppens arbete under 

verksamhetsåret.                                                       

Solceller stod i fokus och intresset var stort. Bra 

diskussioner fördes, frågor ställdes och besvarades.  

De frågor som ställts om solcellsprojektet har sam-

manställts i "frågor och svar". Eftersom  

Extrastämman är uppskjuten kommer vi inte att 

anslå sammanställningen på anslagstavlorna i nulä-

get, vi avvaktar tillsvidare. 

De medlemmar som önskar få sammanställningen 

kan maila till miljogruppen@malarstrand2.se 

Även laddstolpar till elbilar engagerade flera  

medlemmar, och den frågan kommer fortsatt att 

utredas.   

 

Trevlig samvaro och fika bjöds det också på under 

öppet hus. 

 
Hjälp din granne! 
Husvärdarna har tagit fram ett förslag på hur vi kan 
hjälpa varandra med anledning av  
coronaviruset.  
 
Det har emottagits väl och flera medlemmar har 
redan anmält att de gärna hjälper till. 
 
Behöver du hjälp? Det kan vara att handla  
matvaror, hämta på apotek eller bara ha någon att 
prata med.  
 
Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp, anmäl dig 
till husvard@malarstrand2.se så förmedlar vi  
kontakten. 
 
Vänligen Husvärdar för Brf M2.  
 
 

 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till tisdag 
den 28 april 2020. 
 
 
 
 
Styrelsen kontaktas enklast via e-post  
styrelsen@malarstrand2.se eller via ett  
meddelande i föreningens brevlåda i 29:an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hälsningar från Styrelsen  
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