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Denna information från styrelsen till medlemmarna anslås i trappuppgångarna och läggs 
också ut på föreningens webbplats: www.palsundet.se 

__________________________________________________________________________ 

Stämman framflyttad! 
Poströstning före den 11 juni  
På grund av COVID-19-pandemin blir det ingen årsstämma den 12 maj så som annonserats 
tidigare. Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och 
föreningsstämmor. Lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. 
Den nya lagen medger bland annat att styrelsen kan besluta att medlem i bostadsrättsförening 
kan poströsta inför föreningsstämman för att så få som möjligt ska närvara vid den fysiska 
stämman. HSB har tagit fram en instruktion gällande poströstning och en mall med formulär 
för poströstning.  
Brf Pålsundets stämma äger rum den 11 juni. Styrelsen förbereder ett poströstningsformulär 
med vars hjälp varje medlem kan rösta på förslagen till stämman inklusive motionerna. 
Stämmohandlingarna läggs del för del ut på föreningens webbplats:  
www.palsundet.se / Brf Pålsundet / Stämmor Handlingar och Protokoll /  
/ Årsstämma 2020-06-11 Stämmohandlingar 
Kallelse, stämmohandlingar, instruktioner och poströstningsformulär kommer också att delas 
ut i medlemmarnas brevlådor senast den 2020-05-28. 
__________________________________________________________________________ 

Containrar vecka 18  
Containrar kommer som tidigare år att ställas upp vid Anders Reimers väg 6 och 17.  
De står där för att medlemmarna ska kunna rensa sina förråd och bli av med kasserade möbler 
mm. Elektriska artiklar, vitvaror, färg och kemikalier får inte ställas där. Containrarna 
kommer finnas här vecka 18 samt veckosluten före och efter. Vecka 18 är samma vecka som 
detta anslag sätts upp – containrarna är redan här. 
__________________________________________________________________________ 

Energisparprojekt mm 
Torsdagen den 2020-03-05 ordnade styrelsen informationsmöte om de kommande 
energisparprojekten mm i Föreningslokalen i Fabriksbacken.  
Från HSB Stockholm kom Marcus Pamelius, projektledare för ”Strategisk verksamhetsplan”. 
Han berättade om de planerade projekten med värmeåtervinning från frånluften i höghusen 
inklusive kulvertbyte, modernisering av fjärrvärmecentralen, utbyte av termostatventiler, 
utbyte av belysning i trapphus och på vind. 
Bostadsrättsföreningens styrelse berättade också om att gymmet öppnar igen, om att sopsugen 
har nyinvesterat i ny kompressor och ny roterare som nu funkar bra, om felanmälnings-
systemet och om att återvinningsrummet inte ska användas för färg och kemikalier och att 
förpackningsindustrins insamling på Reimersholmsgatan ska användas i första hand. 
Planeringen av energisparprojekten rullar på. HSB har tagit fram ett preliminärt 
förfrågningsunderlag och styrelsen är för närvarande sysselsatt med att ta in synpunkter från 
andra bedömare på HSB:s förslag 
__________________________________________________________________________ 
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