Styrelsen, e-post: stvf.styrelse@gmail.com
Komplett information inklusive länkar bör ni ha fått på mejl tisdagen den 16 nov 2021 cirka kl 13:25.

Kompletterande material till
extra föreningsstämma, 2021-11-29
Till extra föreningsstämma den29 november 2021, kl. 19.00 – 21.00, till vilken kallelse sändes ut 21-10-23, vill
styrelsen ge följande kompletterande material.

Portarna öppnar kl. 18.30
OBS!!
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Mitt emot Urban Deli, Hesselmanstorg 12, Nacka
Se bifogad karta
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Syftet med den extra
föreningsstämman
Diskussionerna med Nacka Vatten och Avfall (NVOA) har resulterat i en mängdförteckning med rimligt korrekta
uppskattningar av de åtgärder som ska genomföras och uppskattade kostnader för dessa, fördelat på NVOA och
vägsamfälligheten samt parterna för el/tele/fiber.
Vid informationsmötet, 21-11-08, som besöktes av 54 medlemmar, informerade styrelsen om projektet samt gav
medlemmarna möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Inga beslut fattades vid detta

informationsmöte, avsikten var att möjliggöra en konstruktiv dialog mellan styrelsen och medlemmarna amt svara
på frågor.
Vid den extra föreningsstämman, 21-11-29, kommer alla nödvändiga beslut att fattas i de ärenden som finns
upptagna på dagordningen nedan.

Möten och stämmor i Corona-tider
I anslutning till att den nya pandemilagen (SFS 2021:4) började gälla 10 januari trädde också en ny
begränsningsförordning (SFS2021:8) i kraft, med striktare regler med anledning av Coronapandemin.
Från och med 2021-10-29 har regeringen släppt på restriktionerna vad gäller antal personer som får delta i olika
sammankomster, bl.a. möte och föreningsstämmor i samfälligheter som vår vägsamfällighetsförening.
En föreningsstämma måste vara ett fysiskt möte, som ske på den plats och tid som meddelats, med möjlighet
för medlemmarna att lämna fullmakter.
Styrelsen har beslutat att genomföra år informationsmötet samt den extra föreningsstämman som fysiska möten
utan restriktioner i deltagarantal. Vi vädjar dock till medlemmarna att iakttaga Folkhälsomyndighetens allmänna
råd per 21-09-29, se sist i detta dokument

Stämma via fullmakter
Den tillfälliga lagen (2020:198), om undantag vid stämmor gäller hela år 2021. Den tidsbegränsade lagen ger
möjlighet för styrelsen att inför en stämma samla in fullmakter från medlemmar för att minska antalet som fysiskt
deltar vid stämman och underlätta för medlemmar att kunna rösta.
I den tillfälliga lagen är det endast §10 som är tillämplig för samfällighetsföreningar (resten av lagen gäller bolag
och andra föreningsformer):

•

10 ”Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad som anges i
stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud
får företräda fler än en medlem.”

Styrelsen har valt att använda REVs mall för Fullmakt och rekommenderar att fullmakten ställs till
”ledamot i styrelsen”.
Det är viktigt att alla delägare av fastigheten skriver under fullmakten för att de ska vara giltig.
Styrelsen har även beslutat att fullmakter kan sändas per brev till nedanstående adress eller per e-post, som
skannade underskrivna fullmakter.
Brev:
E-post:

Lars Larsson, Nynäsvägen 79, 136 40 Handen
stvf.styrelse@gmail.com

OBS!
Närvaro på den extra
föreningsstämman med bara en

representant från delägarna av en
fastighet.
Om ni är flera delägare till en fastighet och bara en
av er närvarar på den extra föreningsstämman, så
måste vederbörande ha med sig en fullmakt
undertecknad av samtliga övriga delägare för att
kunna rösta.

Dokument med länkar till dessa
Alla dokument, som är aktuella, i samband med utskicket av denna kompletterande information kan laddas ned
via nedan angivna länkar. Till medlemmar, som inte anmält en e-postadress, sänds handlingarna till av
medlemmen anmäld postadress tillsammans med denna information och kallelse.
Dokument
Dagordning, 2120-11-29
Fullmakt till extra föreningsstämma 2111-29

2021-11-16
Styrelsen

Länk
Dagordning vid extra föreningsstämma 21-11-29
Fullmakt vid extra föreningsstämma 21-11-29

Folkhälsomyndighetens allmänna råd
Från och med den 29 september 2021 gäller följande:

Förhindra spridning av covid-19
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70
år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning
av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:
1.
2.

hålla avstånd till andra människor, och
särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är
70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte
vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19
Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna
hemma och undvika kontakter med andra människor.

Att besöka ett arrangemang eller gå på restaurang
Från och med 29 september har Folkhälsomyndigheten inte längre några föreskrifter, allmänna råd eller andra
rekommendationer som begränsar möjligheten att ta emot gäster på restaurang eller styr antalet deltagare på
olika evenemang, till exempel konserter.
Men du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma,
testa dig och undvika att träffa andra.
För dig som är vuxen och kan vaccinera dig, men ännu inte gjort det, gäller rekommendationen att hålla avstånd
till andra. Undvik särskilt nära kontakt med personer i riskgrupp eller personer som är 70 år och äldre.

