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FÖRENINGSSTÄMMAN FLYTTAS TILL HÖSTEN 
Styrelsen har beslutat att föreningens årsstämma, som var planerad att genomföras den  
27 maj, flyttas till hösten. Beslutet har fattats mot bakgrund av den pågående Covid 19-
pandemin och efter samråd med föreningens revisor och den rikstäckande organisationen 
Bostadsrätterna, där föreningen är medlem. Styrelsen återkommer efter sommaren med 
nytt datum för stämman. Sannolikt kommer den att hållas i september. 
 
Bokslut upprättas i sedvanlig ordning och tas upp för fastställande vid stämman i höst.  
Då kommer även inskickade motioner att behandlas. Arrangemangen för stämman kommer 
att anpassas till de rekommendationer gällande Covid 19-pandemin som gäller efter 
sommaren. Det kommer bland annat att vara möjligt att ”poströsta”. Nuvarande styrelse 
kvarstår fram till den nya stämman.  
 
Styrelsen beklagar att stämman inte kan genomföras som planerat, men mot bakgrund av 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och de begränsningar som finns gällande 
folksamlingar, är det bästa alternativet att skjuta stämman till hösten. 
 
FÖRENINGSKONTORET HÅLLER STÄNGT TILLS VIDARE 
Föreningsexpeditionen KR 41 håller tills vidare stängt, också det med anledning av den 
pågående Covid 19-pandemin.  
 
Det går dock bra att kontakta förvaltaren Fastum på telefon 08-502 573 44, måndagar 
17.00-19.00 och torsdagar 09.00-12.00. Många ärenden går även att utföra via webben, 
www.90220.se/1487 
 
FORTSATT MANUELL TVÄTTSTUGEBOKNING YTTERLIGARE EN TID 
Den digitala tvättstugebokningen är tyvärr ur funktion sedan en tid tillbaka, och arbetet med 
att få sådan på plats igen har tyvärr dragit ut på tiden. Det beror på att tvättstugebokningen 
ska integreras med ett nytt låssystem, som styrelsen planerar införa.  
 
Den manuella tvättstugebokningen kommer därför att kvarstå ytterligare en tid. Bokning 
görs via bokningsscheman som finns anslagna i de båda tvättstugorna. 
 
STORSTÄDNING AV TVÄTTSTUGORNA… 
Storstädning av stora tvättstugan kommer att genomföras den 18-19 maj och lilla 
tvättstugan städas den 20 maj. OBS att det inte kommer att vara möjligt att boka och 
använda tvättstugorna dessa dagar. 
 
…OCH TRAPPHUSEN 
Även trapphus, portuppgångar och hissar kommer att genomgå storstädning, dock är 
datum ej bestämt ännu.  
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CONTAINERS FÖR GROVSOPOR STÄLLS UT 15-17 MAJ 
Nästa tillfälle då boende i föreningen kan utnyttja containers att lägga grovsopor i är fredag 
15 maj - söndag 17 maj. Där kan grovsopor som inte får kastas i "Återvinningsrummet" 
lämnas, exempelvis emballage, möbler och andra skrymmande saker av trä, metall och 
plast. Två containers ställs upp på korttidsparkeringarna vid stora tvättstugan (KR 81) och 
två ställs upp bredvid "Återvinningsrummet" (KR41). 
 
Farligt avfall, som t ex kemikalier och målarfärg, får inte lämnas i vare sig ”Återvinnings-
rummet” eller i de containers som kommer att ställas upp. Det ska lämnas till exempelvis 
återvinningscentralen Hagby eller till den ”Mobila återvinningscentralen” som cirkulerar i 
Danderyd (se www.danderyd.se/mavc för mer information). 
 
Kläder bör inte heller lämnas i dessa containers. Hela och rena kläder kan lämnas till 
exempelvis till Röda Korsets Kupan på Sätraängsvägen (OBS att Kupan för närvarande är 
stängd på grund av Covid 19-pandemin) eller i de uppsamlingskärl som finns vid några av 
kommunens återvinningsstationer. Man kan även lämna uttjänta och defekta textilier för 
återvinning av textilfibrer till exempelvis återvinningscentralen Hagby. 
 
Öppettider och information om återvinningscentralen Hagby finns på SÖRAB:s hemsida, 
https://www.sorab.se/hushall/oppettider/hagby-avc-taby/ 
 


