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Med anledning av coronaviruset covid-19 

Vi i styrelsen följer utvecklingen och myndigheternas rekommendation att alla ska ta ansvar för att 
minska risken för att sprida smitta. Därför har vi i styrelsen kommit fram till några åtgärder. Detta 
med hänsyn till dig som medlem och boende, för att minska risken för smittspridning samt bemöta 
eventuell oro. Här berättar vi om våra ändrade rutiner – och ger tips på vad du kan tänka lite extra 
på. 

Gällande information om bostadstillägg för pensionärer den 7 april 2020  

Vi har beslutat att flytta denna information på obestämd tid. Vi återkommer så snart läget har 
stabiliserat sig. 

Gällande vår ordinarie föreningsstämma den 22 april 2020 

Vi har beslutat att flytta stämman till den 10 juni 2020. Personlig kallelse kommer som vanligt tidigast 
6 veckor och senast 2 veckor innan stämma 

Generella förändringar  

• Alla som arbetar i våra fastigheter är friska (alla skall vara hemma även vid lättare förkylning, 
alltså symtom på luftvägsinfektion).  

• Om du upptäcker ett fel i din lägenhet eller i din fastighet ska du felanmäla precis som vanligt. 
Men vi kommer att prioritera akuta-felanmälningar.  

• Beslutet gäller i ett första skede fram till 2020-04-30 men kommer kontinuerligt att omprövas 
och kan därför komma att ändras. Vi återkommer med ny information.  

Viktiga men enkla saker att komma ihåg 

• Tvätta händerna med tvål noga och ofta 

• Stanna hemma om du känner dig sjuk 

• Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker 
information.  

• Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) har vanliga frågor och svar om viruset.  
 
Med anledning av situationen kan det ta längre tid än vanligt för oss att svara på eventuella frågor, 
samt för våra anställda att utföra de dagliga arbetsuppgifterna. Vi tackar för din förståelse och vill 
även rikta ett stort tack för att vi hjälps åt i denna tid! Ta hand om varandra. 
 
Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen 
e-brev: info@brfkraften.se  

mailto:info@brfkraften.se

