
 

Svar på de flesta frågor kan hittas på www.frosundet2.se  

Det går även bra att kontakta styrelsen på: info@frosundet2.se eller 

08-122 04 160 

 

Månadsblad april/maj 2020  

Containern kommer att finnas på plats mellan den 18–25 maj så att ni 

har möjlighet att vårstäda era förråd. Den placeras som vanligt i valvet 

mellan GIIIB 31 och 35. Här kan ni slänga grovsopor, som tex möbler, 

leksaker och andra skrymmande saker av tex trä, metall eller plast.  

Inget miljöfarligt (kemikalier, oljor, färg etc) är tillåtet att slänga i 

containern. För detta finns den mobila miljöstationen som kommer till 

Frösunda torg varannan torsdag, jämna veckor, kl 19:00–19:30. 

 

Styrelsen vill påminna om de regler som gäller vid större renoveringar. 

Bärande konstruktioner och ledningssystem i fastigheten är föreningens 

ansvar. Vid planering av sådana ombyggnationer måste ritning lämnas 

till styrelsen i förväg, och jobbet man vill utföra måste godkännas innan 

arbete får påbörjas. Se nedan ur föreningens stadgar 43 §: 
43 § Förändring i lägenhet - Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. 

Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd: 1. ingrepp i bärande 

konstruktion, 2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. 

annan väsentlig förändring av lägenheten. 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Frösundet 2 

Årsstämma 2020 
 

25 maj kl. 19:00 

 

Årsstämman kommer i år att genomföras digitalt via Zoom. 

 

Viktigt! För att delta:  

Anmäl dig till Magnus Aktén via epost magnus.akten@frosundet2.se 

senast den 18 maj. Du kommer då att få en inbjudan till årsstämman till 

den epost-adress du meddelat Magnus. Inbjudan kommer från adressen 

info@frosundet2.se 

 

För att du ska känna dig trygg med tekniken inför årsstämman kommer 

ett övningsmöte att genomföras söndag 24 maj kl. 18–19. Har du anmält 

dig att delta på årsstämman kommer inbjudan även till övningsmötet. 

Förbered dig redan nu genom att ladda ner Zoom i din dator eller Zoom-

appen i din mobiltelefon.  
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