MEDLEMSMEDDELANDE nr 2, mars 2020
INGEN FÖRENINGSSTÄMMA 28/4 – NYTT DATUM MEDDELAS SENARE
Med anledning av rådande samhällssituation, läs: coronavirus/covid-19, har vi
beslutat att ställa in föreningsstämman, vilken skulle ha gått av stapeln den
28/4. Vi återkommer med ett nytt datum så snart vi bedömer att en stämma
kan genomföras.

INSTÄLLT! RENGÖRING AV VENTILATIONSKANALER SAMT OVK
Av samma anledning som ovan har vi beslutat att flytta fram rengöring av
ventilationskanaler samt OVK (obligatorisk ventilationskontroll) till ett senare
datum. Vi återkommer med ett nytt datum för genomförande.
AVIER FÖR MÅNADSAVGIFTEN
Avierna för månadsavgiften är förenade från vår förvaltare, Rådstornet AB.
Avierna skall dock komma i era brevlådor under innevarande vecka.
BRANDSLÄCKARE
Styrelsen vill som ett led i det systematiska brandskyddsarbetet bilda sig en
uppfattning om hur många hushåll i föreningen som har en, eller flera
brandsläckare. Hjälp oss gärna med detta genom att lägga en lapp i den gröna
brevlådan i tvättstugan. Ange lägenhetsnummer eller namn samt antal släckare
(ange gärna även typ av släckare: pulver, skum eller vatten).
VÅRSSTÄDDAG 2020
För närvarande står datumet fast, d.v.s. lördagen den 9/5 med start 09:00. Vi
återkommer om det sker en förändring. Den aviserade HLR-utbildningen (hjärtoch lungräddningen) skjuts däremot fram till hösten, eller senare.

Hälsningar från styrelsen!
V.g. vänd för kompletterande information om coronavirus/covid-19

COVID-19

Allmänna råd till
boende och besökare
Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för
att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående
rekommendationer:
— Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma
utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att
du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar
— Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att
förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar
— Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga
— Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med
felanmälningar som inte är akuta
— Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så
att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller
gå till apoteket
Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårds
rådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra
det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser
som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller
genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.
Fastighetsägarna är en branschorganisation med 15 000 fastighetsföretag som medlemmar. Vi arbetar för en väl
fungerande hyresmarknad och en allmänt respekterad fastighetsbransch. www.fastighetsagarna.se

