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Angående Årsstämma i Norrövägar Samfällighetsförening  
 
Situationen för att hålla stämma under pandemin har inte förändrats sedan förra året. 
Vi kom också fram till att vi gjorde ett korrekt beslut förra året genom att hålla 
stämma. Att ställa in eller skjuta upp stämman skulle innebära att styrelsen inte kan 
fullfölja sitt uppdrag på ett tillräckligt bra sätt under innevarande verksamhetsår. 
 
Årsstämman kommer hållas i Säbykyrkan den 26 april 2021 kl 19.00. Säbykyrkan har 
inget fungerande vatten- och avloppssystem vilket innebär att det inte finns rinnande 
vatten eller fungerande toa. Hygien är därför väldigt viktigt och vi kommer ställa ut 
handsprit för er deltagare att nyttja. Inne i kyrkan så är det också viktigt att vi håller 
avstånd mellan varandra så gott det går.  
Vi önskar också att antalet deltagare på stämman begränsas i den mån det är möjligt.  
 
Ambitionen är att genomföra ett kort och kärnfullt stämmomöte utan att tumma på 
regelverket. Det underlättar om ni kommer pålästa på det underlag som är utskickat 
inför stämma så minimerar vi mötets tidslängd. Underlaget finns även på föreningens 
hemsida. Vi har försökt att vara tydliga med budgetförslag, motioner och 
framställningar för att undvika hamna i ett förklaringsläge. Vill ni ta del av 
debiteringslängden innan mötet så kontakta kassör Monica, kassor@norrovagar.se, 
så hjälper hon till. Om vi ser att frågor medför till långa diskussioner på stämman så 
kommer frågan sannolikt behöva ajourneras till nästkommande årsstämma. Inga 
förslag utöver de motioner/framställningar som har lämnats in, och som alla har haft 
möjlighet att ta del av, kommer behandlas på stämman.  
 
Vi tillåter även detta år, att deltagare på stämman totalt får inneha 3 st. röstsedlar 
utöver sin egen röstsedel. Dvs totalt 4 st. röstsedlar. Lagstöd för förfarandet finns i 10 
§ lagen (2020:198). Vi ber medlemmar att försöka ”prata-ihop-er” med era grannar så 
att ni sinsemellan försöker bestämma vilken av er som ska företräda grannen på 
stämman och därmed minimerar antalet deltagare på stämman. Den/De 
fastighetsägare som inte ska närvara, men som låter grannen företräda, måste skriva 
under en fullmakt. Exempel på fullmakt finns på vår hemsida www.norrovagar.se på 
första sidan.  
 
Vi kommer fortfarande inte ifrån att detta kan komma att ändras med kort varsel 
beroende på hur pandemin utvecklas och hur samhällets rekommendationer och 
regler utvecklar sig. 
  

mailto:kassor@norrovagar.se
http://www.norrovagar.se/


2021-03-31   

 

Plats för Årsstämma: Säbykyrkan 
Datum & tid: 26 april kl. 19.00.  

• Kom i god tid! Inregistrering sker med start kl. 18.30 
• Glöm ej era och grannens fullmakter 
• Om ni känner er sjuka så stannar ni hemma!!  
• Följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer  

 
Det går också bra att kontakta någon i styrelsen om ni har frågor eller synpunkter 
avseende stämmans genomförande eller på underlaget som är utskickat sedan 
tidigare. Kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen Norrövägar Samfällighetsförening 
 
 
 


