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närhet och trivsel, Maj
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• Nulägessituationen med Covid-19

fortsätt vara omtänksam!

Vi behöver alla påminna oss själva och arandra
Det handlar om att vi tar personligt ansvar, att vi hjälps åt med acceptans och att hålla i och
hålla ut.
Till er som har möjlighet att erbjuda hjälp, sätt gärna upp lappar i er egen uppgång, eller
meddela er på annat sätt till personer i din uppgång du tror skulle kunna behöva hjälp.
Den senaste informationen om coronaviruset hittar du på:
Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhälsomyndigheten.se
• En annan fråga som handlar om omtänksamhet och visad hänsyn är att informera om du ska
renovera din bostad. Det pågår renovering och ombyggnad i våra uppgångar mer eller mindre
konstant, vilket är naturligt. Styrelsen vill därför påminna om att för allas bästa och för att öka
förståelse när reparation med höga och störande ljud pågår, informera era grannar, meddela
vilken tid och hur länge det störande ljudet beräknas pågå, även om detta sker under dagtid.
Det betyder så mycket att informera och stämma av. Förståelse ökar då från båda håll. Övrig
information om trivsel finner du i hissen under dokumentet Trivselregler.
Var också uppmärksamma på att renoveringar skall anmälas till tekniska förvaltaren och att "regler
för badrumsrenovering" på föreningens hemsida måste följas.
• Under pågående renovering av gårdsfasaden, har en del medlemmar inte röjt sina balkonger.
Vi ber er att plocka undan inventarier från balkongerna, så att våra hantverkare kan komma
fram. Varken föreningen eller entreprenören kan ansvara för möbler, växter och övrigt, som
finns kvar på balkonger och loftgångar när arbete utförs. Entreprenören behöver fullt tillträde
för sina arbeten och vi vill varna för risken för skador och nedsmutsning. För er som har trallgolv
på balkongerna kan dessa ligga kvar, om de inte ligger för tätt mot träpanelen på väggen.

• Under helgen 22 24 maj kommer det att stå en container till föreningens medlemmar, mer
information kommer.
• I början av september startar arbetet med ett nytt digitalt bokningssystem som bl.a. ska ersätta
dagens manuella bokningstavlor. Beslut om detta togs enhälligt på vår senaste årsstämma i
december. Bokningar kommer att kunna göras på Internet samt på en digital pekskärm (med
taggen vi redan har) i resp. tvättstugeenhet i 47an och 55an.
Vi kommer att i en första etapp starta med bokningar av tvättstugor, grovtvätt och bastu/gym.
Mer info till alla boende kommer att delas ut i brevlådor och publiceras på vår hemsida när vi
närmar oss uppstart.
Nästa närhet & trivsel kommer efter styrelsemötet som hålls den 9 juni
Varma hälsningar, styrelsen.
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