
Nu är dags -18 oktober - att hålla de uppskjutna föreningsstämmorna!  

På grund av den pågående corona-pandemin hölls inte årsstämmorna i juni månad som brukligt. 

Styrelsen menade att det var olämpligt att samlas i Solgården då vi bedömde det omöjligt att där 

klara att hålla avstånd på ett rimligt sätt. Vår förhoppning var då i maj, inför utskick av kallelser, att 

situation skulle vara bättre under sensommar/ höst. Situationen är bättre, men de 

rekommendationer om att undvika att samlas i större grupper och att hålla avstånd mellan 

människor som Folkhälsomyndigheten utfärdat ligger kvar. Vi omfattas inte formellt av ”50-

personersgränsen” då stämmorna inte är att betrakta som ”allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning” – vi kan därför hålla stämmorna. Vi har valt en avsevärt större lokal för att möjliggöra 

avståndshållande. Vi förstår att det ändå kan finnas en oro för att samlas många.  

Alla är förstås välkomna till stämmorna men vill man bidra till att hålla antalet närvarande personer 

lågt kan man förstås välja att inte komma flera personer från varje fastighet. Är man orolig för sin 

egen hälsa och kanske tillhör en riskgrupp kan man också välja att låta sig representeras av en annan 

fastighetsägare i föreningen (se fullmaktsblanketten). I rådande situation finns möjlighet till att en 

medlem via fullmakt kan företräda fler än en annan fastighet. Styrelsen har fattat beslut om att ett 

ombud kan företräda upp till fem andra fastigheter.  

Vi behöver nu komma vidare i föreningsarbetet och få ett avslut på verksamhetsåret 2019 och taxera 

ut föreningsavgifter för 2020, välja nya ledamöter mm. 

Stämmorna i SBS och i FSB kommer att hållas i PAULINSKA SALEN, nära 

centrum i Strängnäs. Lokalen är betydligt större än den i Solgården.  

Så här hittar du till Paulinska Salen: 

Om man utgår från hamnen/ Västervikstorget i Strängnäs, och kör Eskilstunavägen upp mot Volvo 

och vidare mot ByggMax så passerar du först Multeum och sedan Kulturskolan på höger sida. Strax 

före rondell tre på vägen, är det skyltat Paulinska Salen in åt vänster ut ur rondellen. Precis när du 

kommer in på Bondegatan så är entrén inne på gården till vänster.  

 

 


