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Årsstämma brf Hartassen poströstning  
Dag: Poströstning senast 23 november kl 12:00 
 Röstsedeln kommer att finns tillgänglig från 9 november 
Plats: Lämnas i brevlåda hos Fastighetsskötaren, Hermelinvägen 92  
    
 

Ärenden: Dagordning enligt § 59 i föreningens stadgar,  

inkomna propositioner/motioner: 

1. Proposition begäran utträde Riksbyggen och intresseföreningen 
2. Proposition avgift vid andrahandsuthyrning 
3. Motion uterum och häck 
4. Motion Barn och trafikfara 
5. Motion Brandbilen 
6. Motion angående Garagehyra 
7. Motion Gemensamhetsparken 
8. Motion manöverpanel golvvärme i badrum 
9. Motion angående kommunikation och dialog 
10. Motion angående persienner 
11. Motion angående motionstidens slutdatum 
12. Motion samlingslokalen 
13. Motion Vallabod 
14. Motion angående stadgar 
15. Motion toalett tvättstugan 202 
16. Motion angående varmare kallvatten 
17. Motion angående värmeslingor tak 

 

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och övriga  
funktionärer anslås i tvättstugorna ca 1 vecka innan stämman.  
Du riskerar alltså inte att bli vald utan att bli tillfrågad innan. 

 
Årsredovisningen delas inte ut till alla lägenheter, med tanke på vår miljö.  
Den kommer finnas tillgänglig på Föreningens hemsida www.hartassen.se 
samt i Föreningsappen och på anslagstavlor i tvättstugorna 92A och 202A. 
 
Du som vill ha ett eget exemplar på papper kan kontakta styrelsen. 
 
 

Välkommen att utnyttja Din medbestämmanderätt i föreningen! 
 

Bilaga 
Information om poströstning 

 

http://www.hartassen.se/
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Hej medlemmar i Brf Hartassen!   Bilaga kallelse  
 
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har styrelsen valt att följa 
Regeringens rekommendation om att undvika fysiska årsstämmor om möjligt.   

Regeringen har infört en tillfällig lag som bland annat gör att styrelsen kan besluta att medlemmarna i 
bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämman, även om stadgarna säger annat. Lagen har 
kompletterats med ändringar som trädde i kraft den 18 maj. Ändringarna innebär att föreningar även kan hålla 
rena poströstningsstämmor, det vill säga helt utan fysisk närvaro. Liksom den tillfälliga lagen gäller även dessa 
lagändringar till den 31 december 2020. 

Hur går det till? 
Styrelsen kommer att ladda upp poströstningsblanketten på hemsidan (www.hartassen.se) samt i ”Min 
Föreningsapp” senast 1 vecka innan årsstämman den 23 November. Där kommer den finnas tillgänglig fram 
till årsstämman. Sedan kan ni maila in era poströstningsblanketter till postrostning.brf.hartassen@gmail.com 
eller skriva ut och lämna i brevlådan vid Vaktmästeriet på Hermelinvägen 92A.  
För er som inte vill hantera Poströstningen elektroniskt finns det några exemplar utskrivna och utlagda i 
tvättstugorna. Lämna sedan in din poströstningsblankett i brevlådan vid Vaktmästeriet på Hermelinvägen 92A. 
Om det skulle vara slut på utskrifter var så snälla och kontakta styrelsen@hartassen.se  
 
OBS! Påskrift krävs för giltig röst! 
 
Er poströstningsblankett ska vara föreningen tillhanda senast den 23 November klockan 12:00 
 
 
 

Viktigt att veta inför stämman som Poströstning.  
Här nedan följer lite information från regeringen kring vilka regler och förhållningssätt som gäller kring 
poströstning och de röstberättigades möjlighet till begäran om upplysningar. Vi nämner i denna bilaga endast 
information kring begäran om upplysningar då dessa är tidsbegränsade, men ber er att gå in på föreningens 
hemsida/Anslag i tvättstugorna för att se ytterligare information kring poströstning.  

Begäran om upplysningar 

Vid poströstning finns ingen möjlighet att ställa frågor som på en fysisk stämma. Därför ska alla medlemmar 
kunna lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före föreningsstämman. Det går bra att 
skicka mail till styrelsen@hartassen.se . Svaren, det vill säga upplysningarna, ska hållas tillgängliga för 
medlemmarna och skickas till den medlem som begärt upplysningarna senast fem dagar innan stämman. Om 
föreningen har en webbplats ska upplysningarna publiceras där. Dvs. de kommer publiceras på 
www.hartassen.se 

 

22 oktober 2020 
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