
     

KALLELSE TILL BUDGETSTÄMMA 2020 
 

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETEN KRUSBODA 
 
 

Måndag 30 november 2020 kl. 18.00  
Lokal Forellaulan i Tyresö Centrum 

 
På budgetstämman beslutas om vad de ekonomiska resurserna ska läggas på 2021 enligt 
styrelsens förslag till plan för anläggnings- och underhållsarbeten. 
 
Styrelsen följer Folkhälsomyndighetens anvisningar om covid 19. Vi anordnar därför 
budgetstämman fysiskt och sänder den digitalt för dem som bara vill lyssna. Om du vill göra 
din röst hörd men avstår från att delta på plats kan du lämna en fullmakt till någon 
som företräder dig. Genom en tillfällig lagändring kan en fastighetsägare företräda fler än 
en fastighet utöver sin egen. Styrelsen har därför beslutat att en fastighetsägare kan 
företräda max fem andra fastigheter utöver sin egen. För det krävs fullmakt från varje 
fastighetsägare som företräds. 
 
Styrelsen vädjar till er som vill delta i stämman att anmäla er till ASK:s kontor på adress 
ASK, Krusboda Torg 16, 135 35 Tyresö eller via mejl till ask@ask-krusboda.se 
senast fredagen den 27 november så att vi kan säkra att vår planering fungerar. 
Om du vill lyssna på årsstämman digitalt så ska du anmäla detta till ASK:s kontor 
senast fredag den 27 november så att du kan få en digital länk. 

Fastighetsägare som önskar få motioner behandlade på stämman ska skriftligen lämna in  
dessa till styrelsen på adress ASK, Krusboda Torg 16, 135 35 TYRESÖ, eller via mejl till 
ask@ask-krusboda.se senast den 9 november 2020 kl. 24.00. 
 
Förslag till dagordning, motioner, motionssvar, styrelsens program för anläggnings- och 
underhållsarbeten, förslag till budget för 2021och debiteringslängd för 2021 kommer att 
finnas tillgängliga fr o m den 16 november för avhämtning på ASK:s kontor. 

 
Handlingarna kommer att finnas på vår hemsida www.ask-krusboda.se 

 
OBS 
Om du inte äger hela fastigheten själv måste du ha fullmakt från delägare för att få 
rösta på budgetstämman 2020.  
Vänligen kom i god tid då kontroll måste ske mot fastighetsregistret  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FULLMAKT 
 
Fullmakt för …………………………………………. att rösta för  
 
 _____________gången nr ________.  
 
vid budget stämma 2020 i Anläggningssamfälligheten Krusboda  
 
Undertecknad av fastighetens samtliga ägare: …………………………………………………… 

mailto:ask@ask-krusboda.se
http://www.ask-krusboda.se/

