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ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA GENOMFÖRS MED ENDAST POSTRÖSTNING 
På grund av den pågående Covid 19-pandemin genomförs årets föreningsstämma i BRF 
Vändkretsen med endast poströstning. Stämmohandlingar samt blankett för poströstning 
har delats ut till alla hushåll tillsammans med senaste numret av AiV. Alla medlemmar i 
i föreningen äger rätt att poströsta. Läs igenom stämmohandlingarna och markera dina 
ställningstaganden på blanketten. Observera att när det 
gäller motionerna så innebär ett ”ja” på poströstnings-
blanketten ett instämmande i styrelsens svar, och ett ”nej” 
att man av något skäl inte delar styrelsens bedömning. 
Blanketten lämnas i den vita brevlådan utanför förenings-
expeditionen, Kevingeringen 41. Det går också bra att 
skicka den med post i ett frankerat kuvert till BRF 
Vändkretsen, Kevingeringen 41, 182 50 Danderyd. 
 
I den upplaga av AiV nr 4-2020 som delats ut framgår att poströsterna ska ha inkommit 
senast den 15 september. Det stämmer dock inte, sista dag för inlämning är onsdag den 
16 september 2020. Poströst som inkommit efter detta datum kommer ej att beaktas.  
 
Kompletterande information om stämman 
Styrelsen har utsett följande medlemmar som funktionärer att medverka vid stämman: 
Ordförande för stämman: Thore Brolin. 
Protokollförare: Carin Berg. 
Justerare och rösträknare: Carin Berg och Gun Kellam. 
 
RENSNING AV CYKEL- OCH BARNVAGNSFÖRRÅDEN 
Den 3-4 oktober kommer cykel- och barnvagnsförråden att rensas. Rensningen omfattar 
även cyklar som står utomhus i cykelställen och på andra platser i bostadsområdet. Det är 
mycket viktigt att alla märker upp sina cyklar, barnvagnar, rollatorer etc, så att vi vet vad 
som ska flyttas bort och vad som ska stå kvar. För ytterligare information, läs utdelad AiV. 
 
GARAGERENOVERING OCH TILLFÄLLIGA PARKERINGSREGLER 
Sedan en tid tillbaka pågår renovering av garagen inom föreningen. Den senaste etappen i 
projektet påbörjades den 1 september och kommer att pågå ett antal veckor under hösten. 
Alla garage kommer inte att åtgärdas samtidigt, utan det blir några åt gången. Renoveringen 
kan medföra vissa störningar i form av buller och dammbildning.  
 
Under den tid som arbetet pågår går det inte att parkera bilar i berörda garage. Styrelsen har 
därför beslutat om tillfälliga parkeringsregler, som innebär att garagehyresgäst får parkera 
framför sitt garage, där så är möjligt, under den tid renoveringen pågår. 
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