
SLAGVERKETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

 INFORMATION TILL MEDLEMMARNA 

 

Nu är våren snart här och vi ser fram emot en härlig tid med en grön natur, sol och ett skönt uteliv 

både i vår förening och på annat sätt. 

FÖRENINGSSTÄMMA 2021. 

Det är också dags för vår ordinarie föreningsstämma som enligt lag och stadgar ska hållas senast den 

30 april. 

På grund av rådande pandemi har det införts en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt att flytta 

stämman och poströsta, i stället för att närvara personligen. Poströstning är genom lagen möjligt 

oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar.  

Styrelsen har beslutat att, liksom 2020, hålla både en fysisk föreningsstämma samt en 

poströstningsstämma för de medlemmar som inte vill delta i en fysisk stämma. 

Poströstningsstämman innebär att vi inte kommer att kunna behandla några motioner denna stämma. 

VI HAR RESERVERAT DEN 1 JUNI 2021, KLOCKAN 18.30 FÖR DEN FYSISKA 

STÄMMAN. 

Mer information kring stämman och poströstning kommer i samband med kallelsen till stämman i 

god tid innan den fysiska stämman skall avhållas. 

Styrelsen har beslutat att ställa in vårens städdag. Har ni lite tid över och har lust med lite uteliv och 

uppfräschning i föreningen så är ni välkomna att hjälpa till att göra vårt område vår-sommarfint.  

 

Grusupptagning i samfälligheten kommer att ske i slutet av mars/början på april. Då kommer dessutom gruset att 

blåsas ut från våra gräsmattor. 
 

TRÄDGÅRDSAVFALL 

Vi har ställt in städdagen men beslutat att ställa upp en container för att medlemmarna skall ges möjlighet att bli 

av med trädgårdsavfall.  
Containern kommer att ställas upp på gräsmattan i anslutning till Asg 70 under tiden  

den 19-25 april. Observera att det endast kommer vara tillåtet att slänga trädgårdsavfall i containern. 

 

VAD ANNAT HÄNDER I FÖRENINGEN? 

Under hösten/vintern har en del gräsmattor blivit helt sönderkörda, framför allt i backen upp från 

centrum samt på kullen. Styrelsen har därför beslutat att lägga ut stenar på aktuella platser för att 

hindra att gräsmattorna körs sönder. 

Vi har också haft en säkerhetsbesiktning på våra lekplatser och fått en några anmärkningar. En del av 

dessa anmärkningar kommer att rättas till med det snaraste och de mindre allvarliga kommer att rättas 

till i samband med att vi uppdaterar lekplatserna.  

Ha en trevlig påsk! 

Hälsningar 

Styrelsen 


