APRIL 2020

Nyhetsbrev BRF Svartvik
Rapport från extra styrelsemötet 7 april
COVID-19
Vi följer noga utvecklingen kring Covid -19 och rättar oss efter Regeringens beslut och de allmänna råd som ges
från ansvariga myndigheter. Därför hade vi ett extra styrelsemöte för prata om rådande läge och ta beslut för att
följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd av att förhindra smitta.

FÖRENINGSDAG - INSTÄLLD
Den 18 april var det planerat att ha vårens föreningsdag. Vi hade hoppats att så många som möjligt deltagit
denna vår dag som avslutats med korvgrillning. Dagen är inställd och vi flyttar den till hösten.

ÅRSMÖTET – NYTT DATUM
I de allmänna råden bör vi skjuta upp årsmötet så lång det går och enligt stadgarna skall årsmötet äga rum senast
junis utgång. Därför föreslår styrelsen att vi flyttar årsmötet till den 16 juni. Kallelse och handlingar kommer till
samtliga medlemmar i mitten av maj.

GODA GRANNAR
I stunder av kris måste vi hjälpa varandra. Hyresgästföreningen är en organisation som är byggd av grannar som
hjälper varandra. Men i det här unika läget har de lagt fokus på att nyttja sin organisations infrastruktur till att
hjälpa varandra rent praktiskt – för att underlätta medmänniskors vardag och i förlängningen hjälpa till att
minska smittspridningen av Covid-19. Det ger oss stora möjligheter att organisera medborgare som vill hjälpa till
i den pågående coronakrisen. Därför ställer vi nu om hela vår organisation för att mobilisera lokala hjälpinsatser
till de riskgrupper som i dagsläget inte kan leva sina liv som vanligt.
Alla som vill hjälpa till eller är i behov av hjälp på grund av coronaviruset kan ansluta sig till Goda grannar. Du
behöver alltså inte vara medlem i Hyresgästföreningen eller bo i hyresrätt för att bidra till eller ta del av
hjälpinsatsen. Oavsett om du Behöver hjälp eller Kan hjälpa till så anmäler du dig på godagrannar.nu.
Har du ingen möjlighet att anmäla dig via länken så prata med ditt protombud eller någon i styrelsen så försöker
vi hjälpa till så gott vi kan.

HÅLL AVSTÅND OCH TA PERSONLIGT ANSVAR
För att motverka spridningen av covid-19 är det jätteviktigt att vi alla tar personligt ansvar och hjälps åt med att
bromsa smittspridningen så att inte många ska bli svårt sjuka samtidigt.
• att man stannar hemma när man har symtom
• att man är noggrann med handhygien
Kalendarium
• att alla håller avstånd till varandra
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