
 
 
Årsstämma 2020 
Nu har, med hjälp av Täby Kopia och Post Nord, årsstämmans handlingar 
levererats hem till varje medlems adress.  
Det som nu återstår att göra, för att årsstämman skall bli genomförd, är 
följande: 

• Det röstformulär som medföljde handlingarna skall, Ifyllt och 
underskrivet, läggas i det medföljande kuvertet och sedan lämnas in 
på bestämd tid och plats.  

• Platsen är Föreningsgården, Linbastuvägen 4A.  
• Tiden är 25 juni mellan 18:30 och 21.00. 
• Kuvertet skall på utsidan ha namn, adress och underskrift. 
• Vid inlämnandet skall du kunna legitimera dig. 
• Om det är så att du inte själv kan lämna formuläret, kan du ge 

fullmakt till en annan person. Enligt den nya lagen har styrelsen 
beslutat att man får ha upp till tre fullmakter för inlämnande av 
röstningsformulär. 

• Utifrån inlämnade formulär skrivs stämmoprotokollet, som sedan 
justeras av valda justerare tillika rösträknare.  

Vid inlämnande kommer allt att vara ordnat, så att det går att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande social distans. Det är 
också upp till var och en att stanna hemma om ni har symtom, även lindriga, 
som kan orsakas av Coronaviruset. Då skall ni utnyttja möjligheten att lämna 
fullmakt till någon annan. 

Grillning och eldningsförbud 
Att grilla med öppen eld (dvs. kol och gasol) på balkong eller uteplats 
innebär brandfara och är inte tillåtet. Sätt grillen en bit ifrån fastigheten när 
ni grillar. 
Under vissa förhållande är det inte heller tillåtet att grilla en bit ifrån 
fastigheten. Håll er uppdaterade vad som gäller , i Stockholms län, på 
länsstyrelsens hemsida. www.lansstyrelsen.se . 
 
Styrelsearbetet i BRF Fållbänken under semestertider 
Styrelsen har beslutat att inte göra något sommaruppehåll i år, 
styrelsearbetet fortsätter som vanligt under hela sommaren.  
 
ORDFÖRANDE HAR ORDET. 
Då kan vi till slut, trots pandemin, genomföra vår årsstämma 2020, och det 
är tack vare den tillfälliga lag som möjliggör poströstning. Utan den hade det 
varit mycket svårt att genomföra vår stämma. De restriktioner som gäller för 
folksamlingar, hade varit mycket svåra att följa för vår stora förening. För att 
inte säga omöjliga att följa.  

Nyhetsbrev 
Juni 2020 

  



Nu hoppas jag att alla tar del av de dokument som ni fått hem i era 
brevlådor inför stämman, fyller i ert röstningsformulär och kommer och 
lämnar in det den 25 juni mellan 18:30 och 21.00 på Föreningsgården.  
Kanske det kan vara lättare för många, att komma och lämna in ett 
röstingsformulär än att sitta av en hel stämma på flera timmar. 
Jag hoppas på att deltagandet i årets stämma ska bli det största i  
BRF Fållbänkens historia. 

 
Tillsammans är vi Brf Fållbänken. 

Tack för ordet! 
Claes Gustafson  

Ordförande 
 

GLAD MIDSOMMAR! 
TREVLIG SOMMAR!  

 

 

styrelsen@fallbanken.se 
 

 

 


