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Information från Styrelsen 2020-03- 24

Nu har vi en annorlunda vår framför oss med tanke på Coronaviruset. Även om man 
inte är sjuk är det många som behöver hålla sig hemma för att undgå att smittas. 
Du som har möjlighet att hjälpa en granne som kanske inte kan komma iväg att 
handla eller behöver hjälp med att slänga sopor. Sätt upp en lapp i trappen med ditt 
telefonnummer.  

Styrelsen planerar att ha sina styrelsemöten digitalt och föreningsstämman kan 
komma att flyttas fram och eventuellt hållas utomhus för att vi ska slippa samlas i en 
trång lokal. Vi har också planerat en fixardag den 11 maj men vi återkommer om det 
blir aktuellt att genomföra den.

Routrar från Ownit
De nya routrarna levereras till föreningen fredag den 27 mars. Det kommer finnas 
möjlighet att hämta sin router på lördag. Information om detta delas ut  i varje 
brevlådan.

Efter förra årets problem med måsbon på våra tak kommer nu ”måsskrämmor” att 
monteras på taken.

Föreningen har bytt försäkringsbolag till Brandkontoret från och med 1 mars och där 
med sänkt kostnaden med 21 000 kr/år. 

Flera medlemmar har uppmärksammat att cigarettfimpar slängs på vår gård särskilt 
utanför Salagatan 19 och 21. Vi vet inte om det är utomstående som kommer in på 
gården och röker eller om de slängs ut från balkonger. Det ser i alla fall illa ut.

Viktigt att sortera rätt. I grovsoprummet ska förutom grovsopor, stora kartonger och 
wellpapp slängas. Portombuden har hittat hushållssopor där vilket inte är okej.
I övriga soprum slängs hushållssopor, förpackningar i plast och kartong, glas och 
metall. I det fristående huset slängs även mindre elsopor, glödlampor och batterier. 
Till sist, knyt ihop soppåsarna ordentligt. 

Vi i Styrelsen känner ansvar och engagerar oss så mycket vi kan. Hör av er om ni 
behöver hjälp eller har några frågor. Styrelsen håller er informerade.
Tillsammans får vi kämpa vidare och vara rädda om varandra.

Vänliga hälsningar
Styrelsen 


	

