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Infoblad mars 2021 

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 

I infobladet för mars 2020 skrev vi dessa rader: 

”Det är ovanliga och oroliga tider just med Corona. Många, om inte alla, är 

påverkade på ett eller annat sätt, gammal som ung. Det är viktigt att vi i dessa 

tider värnar om varandra och sträcker ut en hjälpande hand. Vi hoppas att det går 

över och att tillvaron kan gå över till det normala snart. 

Nu exakt ett år senare känns dessa ord fortfarande högaktuella, även om man nästan 

vant sig vid den nya tillvaron. Längtan efter det normala är dock alltjämt kvar och nu 

kan vi alla fall se fram emot lite vårsol som har hunnit titta fram i väntan på att 

vaccinationerna tar fart. 

En grovsophämtning planeras under april, anslag med info kommer sättas upp i 

portarna när allt är klart. 

Lite information kring folkbokföring som är bra att känna till. Kontrollera att dina 

uppgifter i folkbokföringen stämmer och glöm inte bort att anmäla till Skatteverket när 

du flyttar. Det förekommer att personer felaktigt skriver sig på andras adresser och då 

kan t ex begära handräckning för att ta sig in på adressen, när den som bor där 

är bortrest. Efter en lagändring 2018 är felaktig folkbokföring ett brott som kan ge 

böter eller fängelse i upp till två år. Som en säkerhetsåtgärd kan man spärra obehörig 

adressändring hos Skatteverket. 

Har du fått godkännande att hyra ut din lägenhet till någon annan och inte själv bor 

kvar ska du vara folkbokförd där du faktiskt bor och andrahandshyresgästen i 

lägenheten där denne bor. Glöm inte att begära tillstånd för andrahandsuthyrning! Om 

du själv bor i lägenheten och delar den med inneboende behövs inte tillstånd.   

Tiden för årsstämma närmar sig och med tanke på den rådande situationen är det 

fortfarande oklart hur stämman ska hållas. Det är tillfälliga lagar som gäller och 

styrelsen kommer beakta dessa i planeringen. Preliminärt har vi satt datumet 10:e juni. 

Styrelsen fortsätter undersöka hur stämman ska hållas ifall restriktionerna fortgår (ex 

poströstning, digital, etc). Vi återkommer med mer info. 

Vi passar på att önska alla Glad Påsk i förskott! / Styrelsen  
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