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Information till våra medlemmar 
 

Årsmöte senareläggs 

På vår hemsida https://sotenfiskarby1.se informerar vi om att senarelägga vår 
årsstämma. Anledning till senareläggningen är den pågående pandemin och de 
restriktioner som gäller. Vi hoppas att läget förbättras så att vi kan kalla till års-
stämma. Förhoppningsvis kan vi ha stämman i slutet av juni. En lösning kan även 

vara att hålla stämman i slutet av juli. Allt kommer att bero på de restriktioner som kommer att gälla 
framöver. 
 

Städdag 14 maj 

I år genomför vi dock en gemensam städdag. Det är viktigt att den dagen ge-
nomförs på ett säkert sätt. Vi kommer att återkomma med mer information om 
det. Som i fjol kan de som vill kontakta styrelsen för att göra en tilldelad arbets-
uppgift på egen hand under annan tid. En vanlig städdag innebär över 200 tim-
mars arbete utöver den tid vi ändå lägger på skötsel. Vi påminner om de sköt-

selområden som är tilldelade sedan tidigare och hoppas att vi alla hjälps åt att hålla gräsmattor och 
slänter i ordning. 
 

Vägarbete 

Vägföreningen informerar att arbeten snart påbörjas med att lägga en avloppsledning 
längs Öbrovägen. Arbetet startar vid bondgården och slutar vid den nylagda vägen till 
de sista nya tomterna norrut sett. Grävning sker i huvudsak på den västra sidan av 

vägen. Det kommer att innebära en hel del arbetsfordon på vägen och minskad framkomlighet. Arbe-
tet med detta kommer att pågå ett par veckor. Dessutom planerar man att vid tre tillfällen gräva av 
vägen för att förlägga ledningen under vägen. Det kommer då att bli ett helt stopp på ett antal tim-
mar. Hur länge det blir beror på vad som kommer fram när grävningen sker. Entreprenören kommer 
löpande att delge vägföreningen aktuell information. Denna information kommer utan större dröjs-
mål finnas på vägföreningens hemsida https://obrovagen.se 
 
Hälsningar! 
 
Styrelsen 
Brf. Soten Fiskarby nr 1 
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