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COVID-19 NYTT

ÄVEN OM MÅNGA AV ER NU FÅTT DEN FÖRSTA 
VACCINSPRUTAN SÅ GÄLLER DET FORTFARANDE ATT………

- Följa Folkhälsomyndighetens råd.
- Hålla avstånd, minst 1,5 m.
- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten – minst 20 sek.
- Inte åka i hissarna med någon du inte känner nära och håll avstånd när du väntar.
- Vara beredd med en hjälpande hand till en granne vid behov.
- Vara max 8 personer vid sammankomster av alla slag (utom begravningar).
- Det kan finnas risk för att ni kan smitta även efter ni blivit vaccinerade. 

Årsstämma den 26 maj
med poströstning

Årets stämma blir mycket speciell tack vare
de begränsningar som orsakas av pandemin.
Då sammankomster får omfatta max 8 personer
måste man hitta alternativa lösningar. 
Vi har med hjälp av HSB valt att genomföra en 
stämma med enbart poströstning. Ingen kan alltså 
fysiskt närvara I år. Kallelse samt detaljer hur ni 
röstar kommer ni att få I er brevlåda. 
Glöm bara inte att det är viktigt att ni röstar

VÄLKOMMEN VÅR !!

Dagarna blir längre och värmen återvänder 

långsamt men säkert. Här följer lite smått och

gott om vår brf. Önskar er alla trevlig läsning 

samt en glad Valborg.

Vi byter städbolag

Som ni kanske redan har upptäckt har vi bytt 
städbolag och anlitar nu Losells städ. 
Städning sker måndagar I husen 34 och 36
och tisdagar I husen 38 och 40.

Förändringar av utomhusmiljön

Som ni säkert observerat har vi
gjort en del 
förändringar runt husen.
De gamla nyponbuskarna
har försvunnit och 
ersatts av  Liguster som 
kommer att bilda en
häck efter hand. Ölandstokarna längs
husen har klippts ned för att kunna växa upp
med full kraft. I år får vi kanske inte så mycket
glädje av dem utan det får bli för kommande år.
Men den som väntar på något gott….

Förändringar i vaktmästartjänsten/
regler för besök i lägenhet

I Charlies frånvaro arbetar nu tills vidare
Lisa hos oss som vaktmästare. 
Till sin hjälp har hon Jocke som tar hand 
om de  flesta felanmälningarna.
Tänk på att samma covid-19 regler som tidigare
gäller för besök av vaktmästare  i lägenhet.



TÄNK PÅ

--- ATT LÄMNA IN ER POSTRÖST TILL STÄMMAN.

Bara genom att vara aktiv kan ni påverka ert
boende.

Spela boule

Utbyte av hissar nu avslutat

De nya hissarna är nu på plats och 
inmonterade. Vissa klagomål har 
framförts på att olika ljud
uppstått, vilket kan förekomma när nya
hissar monteras I gamla hus. För att minimera
oljuden kommer smörjkoppar att monteras in
som automatiskt smörjer linor efterhand.

En del upplevde att hissarna reagerade för övervikt
betydligt under de tillåtna 225 kilona. Vi har påtalat
detta och skall nu vara  åtgärdat.

Efter en del efterjusteringar skedde en 
slutbesiktning den 6 April. 

Den nya boulebanan har nu
fått ett lager med 
rätt typ av ytskikts-
material. Så nu när solen
börjar titta fram vill vi också
se aktiva boulespelare på banan ! 

Så får vi trivsel I tvättstugorna

I en tvättstuga är det ju
extra viktigt med ordning 
och renlighet. 

Du skall lämna lokalen 
I sådant skick som du
själv vill finna den i när du kommer för att tvätta..

- Torka av maskinerna speciellt handtag 
och luckor och tvättmedelsfack.
Låt de sedan stå öppna för att kunna torka upp.
(som på bilden)

- Och till sist glöm inte våttorka golvet och
kontrollera att ni får med er alla plagg innan
ni lämnar tvättstugan.

Våra fritidsaktiviteter

I vår förening pågår många fritidsaktiviteter.
Både sådana som arrangeras av föreningen och
som tillkommer på privat initiativ. Oavsett hur är
det glädjande att många på något sätt aktiverar sig.
Nedan några exempel på vad som erbjuds

Biljard, pingis eller dart
I  vår fritidslokal i hus 40
finns det möjlighet att spela
biljard, pingis eller dart.
Ni bokar er på bokningslistor
som finns i entrén. Saknar ni tillträde till lokalen?
Kontakta Annika Liljedahl 

Kortspel, porslinsmålning, handarbeten, bingospel

I fritidslokalen hus 34 pågår
massor av olika
aktiviteter som säkert 
kan intressera de flesta.

Grillkvällar

När vädret (och pandemi-
lagen) tillåter arrangeras
med jämna mellanrum 
grillkvällar.

Tänk dessutom på att 
cementrören med grillgaller 
som finns vid alla husen, kan användas
av alla hyresgäster som själva har lust att grilla.
(Observera att all grillning på balkonger är förbjudet)

Lite information för nyinflyttade

Har ni något att berätta?

Vi söker berättelser att publicera från er som har
något intressant att förmedla till andra boende 
- En trevlig sammankomst
- Ett evenemang ni varit på
- Någon fritidsverksamhet
- Eller något helt annan  av allmänt intresse

Hör av er till: Göran Wollmer  0706 439808
goran.wollmer@telia.com
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