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Åtgärder med anledning av coronaviruset 

Coronaviruset påverkar hela världen på ena eller 

andra sättet och även vår bostadsrättsförening i 

någon mån. 

Styrelsen har beslutat att senarelägga 

föreningsstämman. Tidpunkten bestäms av stadgar 

och lag. Båda säger att den ska genomföras före juni 

månads utgång resp. sex månader efter 

räkenskapsåret slut. Jag vet att det pågår en 

diskussion om att tillfälligt ändra lagen, men inget 

beslut har kommit till min kännedom. 

Vad avser stadgarna finns det f.n. ingen möjlighet att 

ändra. Styrelsen tittar på olika alternativ för 

föreningsstämman, den kan ev. hållas utomhus. 

Föreningsstämma kommer att genomföras i juni, 

före midsommar. 

Kallelse kommer att skickas ut enligt stadgarna, 

dvs. fyra till sex veckor innan. 

Styrelsen genomför trots coronaviruset de uppgifter 

som måste göras och som ligger i plan, trots att vissa 

inte nödvändiga verksamheter/åtgärder får 

senareläggas. 

 

Vi har många medlemmar och boende som tillhör 

riskgrupperna enligt Folkhälsomyndigheten. 

Brf har ännu inga skyldigheter att göra några 

insatser, men det är inte förbjudet att hjälpa sina 

grannar med det man kan göra, t.ex. handla mat och 

andra livsnödvändigheter. 

 

Jag vill på det bestämdaste uppmana att följa 

Statsministerns och Folkhälsomyndighetens 

uppmaningar och rekommendationer. 

 

Sophantering 

Styrelsen har beslutat att ersätta sopkärlen med 

mindre. HNv4 har redan ett mindre (där finns el-

korgen). Det har fungerat bra under ett par år. 

Styrelsen har gjort stickprov och de är sällan fyllda. 

Med bytet minskar våra kostnader och utrymme 

skapas för andra ändamål. 

Det finns klara instruktioner vad man får och inte får 

slänga. Vänligen respektera detta så att vi inte får 

sanktioner från kommunen. 

Utnyttja avfallskvarnarna, vilket minimerar våra 

kostnader. Nedan kommer en förteckning från 

Järfälla Kommun om vad man får resp. inte får 

använda kvarnen till. 

 

Detta får man använda avfallskvarnen till: 

 Allt som går att äta 

 Skal från alla sorters grönsaker och frukt 

 Äggskal 

 Skal från alla sorters skaldjur 

 Mindre ben från fisl och kyckling 

 Kaffefilter 

 Tepåsar utan och  snöre 

 Frukt och grönsaker med långa fibrer, t.ex. 

rabarber och selleri, behöver först skäras i 

mindre bitar 

 Små bitar av hushållspapper och 

pappersservetter 

 Mindre mängder pasta - med mycket vatten 

 Små nötter och kärnor från frukt 

Detta får man inte använda avfallskvarnen till: 

 Stora, hårda köttben och andra slaktrester 

 Hela majskolvar 

 Stammen från kronärtskocka 

 Stora, hårda kärnor från t.ex. mango och 

avokado 

 Segt material som fiskskinn och musslor 

 Hela grönsaker med långa fibrer som 

rabarber och selleri 

 Blomjord 

 Hårda kvistar 

 

Styrelsemöten och stämmor 

 21/4 kl 19.00: Styrelsemöte 

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att 

ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig 

framställan. 


