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Städdagen är inställd. 

Styrelsen har valt att helt ställa in vårens 

städdag den 25 april med anledning av 

Convid 19.  

Det innebär inte att vi lämnar trädgården 

orörd. Flera frivilliga medlemmar har sett 

till att vinterns grus på våra gångvägar 

blivit uppsopat.  

Dessutom pågår just nu en uppfräschning 

av gårdens bänkar och bord. Under 

nästföljande veckor kommer 

blomkrukorna runt fastigheten få nya 

blomstrande växter.  

Styrelsen har även beställt klippning av 

framförallt träden vid parkeringsplatsen 

Detta kommer att göras av oss i huset 

samt av inköpt entreprenad. Det gäller 

framförallt klippningen av träden längs 

med parkeringsplatsen. 

Viktig angående årsstämman 

Gällande lagar och stadgar föreskriver 

att föreningen måste hålla årsstämma 

senast den 30 juni. Vi har planerat att ha 

föreningens årsstämma den 19 maj. 

Just nu råder starka rekommendationer 

från Folkhälsomyndigheten att av 

smittskyddsskäl så långt möjligt avstå från 

icke nödvändiga kontakter som kan 

innebära risk för smitta av coronavirus. 

Regering och riksdag har beslutat om 

tillfällig lagstiftning för att under rådande 

omständigheter möjliggöra för 

bostadsrättsföreningar att genomföra 

stämmor med vissa avsteg från normala 

regler om fysisk närvaro och 

representation vid stämman.  

En förening kan besluta om att tillåta 

poströstning och/eller tillåta röstning via 

fullmakt oavsett de begränsningar som 

normalt gäller om hur många 

medlemmar en fullmaktshavare får 

företräda.  

Den särskilda lagstiftningen gäller under 

tiden 15 april – 31 december 2020. 

Reglerna om tid för stämma har däremot 

inte förändrats. 

HSB Brf Vimpeln 20 styrelse har mot denna 

bakgrund och med beaktande av vilka 

frågor som skall behandlas på stämman 

beslutat: 

 Att genomföra årsstämman 2020 vid 

planerad tidpunkt den 19 maj; 

 att vid stämman tillåta ombud att 

företräda fyra antal medlemmar, och 

 att tillåta poströstning vid stämman. 

Poströstning sker med användande av 

den blankett som bifogas 

stämmohandlingarna som i år kommer 

att distribueras i era brevlådor. Ifylld 

blankett lämnas i styrelsens postfack 

senast kl 10.00 söndag den 17 maj.  

Styrelsen bedömer att dessa åtgärder 

under rådande omständigheter kan 

beräknas innebära att antalet fysiskt 

närvarande vid årsstämman kommer att 

vara förhållandevis litet och att det 

därmed skall vara möjligt att genomföra 

stämman med iakttagande av 

rekommenderat avstånd mellan 

deltagarna. Som särskild säkerhet, för 

extra avstånd mellan besökare, har vi av 

Folket hus i Solna fått tillgång till deras 

största sal. Vi kommer inte i år att bjuda 

på någon förtäring i och med stämman. 

Belysning parkering 

I förra nyhetsbrevet berättade vi att sju 

stycken nya moderna och energisnåla 

belysningsarmaturer ska sättas upp på 

vår parkering och gångväg. 

Entreprenören har meddelat att projektet 

är försenat och är nu framflyttad till 

augusti månad. 

 

Kontroll av balkonginglasning 

Styrelsen uppmanar er som hade nedslag 

vid denna kontroll och som ännu inte 

åtgärdat detta att kontakta vår 

entreprenör, Anders Davidsson för att 

boka ett besök.  

Telefon 070 -647 28 52.  

Tvättstugan 

Glöm inte att städa efter avslutat pass.   

 

Slipning av marmorgolven 

Med start vecka 17 i tvättstugan därefter 

C-portens entré och uppåt kommer alla 

golv och trappor att slipas och poleras.  

Det är ett omfattande arbete som 

kommer att pågå i flera månader.  

Slipningen kommer att ske i nio olika 

diamantsteg. Därefter kommer ett 

stenglanspulver att tillföras för att härda 

ytan.  

Därefter kommer en djuprengöring samt 

flera poleringar enligt en metod som 

kallas för kristalliseringsmetoden att göras. 

Avslutningsvis utförs en 

impregneringsbehandling som ska ge 

golvet en glans som om det vore nytt. 

Exakt hur mycket glans vi kommer att få 

är beroende på hur mycket kalk det finns 

i golvet. 

Få information digitalt? 

Några har anmält att få information på 

mail. På vår hemsida, under rubriken 

kontakter, kan du anmäla dig till att i 

framtiden få information digitalt.

 

Här kommer årets andra nyhetsbrev. Med anledning av det nya Coronaviruset Convid 19 har styrelsen beslutat att ställa in städdagen nu i 
helgen (25/4) samt göra en del förändringar angående stämman den 19 maj. 


