
INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I 
SLAGVERKETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

ÅRSSTÄMMA 2020

Med anledning av Coronapademin har styrelsen beslutat att skjuta på årets
föreningsstämma som skulle avhållas 2020-04-02. Vi har kontrollerat med 
berörd myndighet som inte har något att erinra mot att stämman skjuts upp tills 
vidare.

När blir då stämman? 
Som det är idag är det ingen idé att besluta om ett nytt datum innan man vet att utvecklingen 
stabiliserats. Så fort det bedöms möjligt att hålla stämman kallas medlemmarna med 
framförhållning och innehåll enligt föreningens stadgar. 

Vi kommer dock inte att skicka ut en ny omgång av årsredovisning, debiteringslängd, 
framställan från styrelsen/inkomna motioner samt budget för 2020 som ni erhöll vi förra 
kallelsen. Förvara era handlingar så ni kan ta med dem när stämman går av stapeln.

Vad händer när vi skjuter på stämman?
Eftersom 2 ordinarie ledamöter, ordförande och vice ordförande, flyttat från föreningen är 
nuvarande styrelse angelägna om att den nya styrelsen kan väljas snarast möjligt. Som det är 
idag arbetar vi vidare med de projekt som vi startat upp men avvaktar med nya projekt till vi 
har en fullständig styrelse och framför allt en ordförande som skall väljas av stämman enligt 
våra stadgar.

Det du som medlem kommer att märka mest av är att vi inte kan starta upp indragning av 
fiber till de medlemmar som så önskat, se den motion du erhöll i samband med kallelsen till 
stämman. För att Open Infra skall komma igång att gräva krävs ett stämmobeslut som nu låter
vänta på sig.

Felaktiga avier

Som många av er uppmärksammat har det blivit fel på avierna beträffande avdrag eller tillägg 
avseende vattenavräkningen som inte kommit med på avin.
Riksbyggen kommer att göra om aviseringen och nya riktiga avier kommer att gå ut så snart 
som möjligt. Se vår hemsida.

Vänd!

Meddelande från Com Hem
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Föreningen har avtal med Com Hem om leverans av TV-kanaler.
Com Hem kommer nu att gå över från analoga till digitala sändningar. De analoga 
sändningarna kommer att stängas ned 2020-05-26.
I bif. brev från Com Hem kan du se hur du hanterar omställningen, information finns också på
hemsidan!

Grusupptagning/städdag 2020 

Grusupptagning på våra gångar kommer att ske under vecka 14.

Styrelsen hade beslutat att vårstädning skulle ske den 25 april 2020, se hemsidan. Det beslutet
kommer med all säkerhet att omprövas beroende på virussituationen. Särskild kallelse till 
städdag kommer att delas ut i brevlådorna.

Vi hoppas våra medlemmar inte drabbats/drabbas av det otäcka viruset och att vi om en inte 
alltför lång framtid kan samlas till en ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen 

Föreningens hemsida finns på: www.kv-slagverket.se, där det mesta som berör oss som medlemmar finns att 
läsa.

http://www.kv-slagverket.se/

