
 

 

 

   
 

 

 

 

                                                             

 
 

Föreningsstämman  

På grund av den pågående pandemin 

har lagen om undantag för att 

underlätta genomförandet av bolags- 

och föreningsstämmor förlängts. 

Därför kommer medlemmarna enbart 

att delta genom poströstning vid årets 

föreningsstämma den 12 maj. 

Årsredovisningen och formulär för 

poströstning delas ut som tidigast sex 

veckor och som senast två veckor 

innan stämman. 

 

Motioner 

Styrelsen vill påminna om att den 

medlem som önskar få ett ärende 

behandlat på föreningsstämman, 

skriftligen ska inkomma med motion  

senast den 31 mars. Med motion 

menas ett förslag som stämman kan 

fatta beslut om. E-posta din motion 

till styrelsen@fogdetorp.se eller 

lämna den i brevlådan utanför 

vicevärdskontoret, Rv 23. Anonyma  

motioner behandlas ej.  

 

Telia 

Styrelsen är medveten om att det har 

varit en del problem i samband med 

övergången till Telia. Vi beklagar 

detta och uppmanar de medlemmar 

som fortfarande får felaktig 

information att kontakta styrelsen. 

 

 

 

Parkeringar  

Från och med den 1 april träder de 

nya parkeringsavtalen i kraft. All 

köhantering gällande parkeringarna 

hanteras numera digitalt via Mitt 

HSB. Vid frågor kontaktas HSB 

kund- och medlemscenter.  

 

Laddstolpar  

Styrelsen är medveten om behovet av 

att installera laddstolpar och jobbar 

för närvarande med att hitta en 

passande lösning. Ambitionen är att 

en installation kan påbörjas när 

renoveringen är färdigställd och klar.  

 

Gröna påsar 

I slutet av december föregående år 

tog de gröna påsarna slut i vissa hus, 

vilket aldrig tidigare har hänt. 

Styrelsen vill påminna om att de 

gröna påsarna enbart får användas till 

matavfall. Om de används till annat 

typ av avfall försvinner poängen med 

sopsortering. 

 

Bostadsrättstillägg  

Samtliga medlemmar omfattas via 

föreningens fastighetsförsäkring av 

ett bostadsrättstillägg. Någon sådan 

försäkring behöver således inte 

tecknas separat. Försäkringsbrev och 

kontaktuppgifter till Protector 

återfinns på föreningens hemsida.  
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PlaymÄkers till din tjänst 

Södertälje kommun erbjuder dig som 

är över 70 år kostnadsfritt hembesök 

för hjälp med hantering av mobil, 

surfplatta och nätuppkoppling. 

Intresseanmälan görs till kommunens 

kontaktcenter via telefon 08-523 010 

00 eller via e-postadress 

k365@sodertalje.se. 

 

Dialog med styrelsen  

Kom ihåg att i kontakt och dialog 

med styrelsen alltid hålla en god ton.  

Under de senare åren har tyvärr en 

negativ förändring skett. Styrelsens 

ledamöter är fortfarande både era 

grannar och medlemmar i föreningen. 

 

Styrelsen önskar alla 

medlemmar en riktigt glad 

påsk! Var rädda om er och 

fortsätt att hålla avstånd.  
 

 
 

Vid frågor eller kommentarer 

angående Fogdetorpsnytt, 

kontakta styrelsen via mejl. 

 

styrelsen@fogdetorp.se 


