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I denna turbulenta och ovissa tid så kommer här lite information från styrelsen.

Fiber
På grund av Corona-situationen så har arbetet kring fiberdragningen stannat av.
Det blir en framflyttning till i maj, v20-21. Fibern beräknas dock fortfarande vara klart i juni.
Styrelsen kommer att återkomma med information från Telia om ett ev erbjudanden till
medlemmarna.

Städdagar 18-19 april kl 9-12
På grund av Corona-situationen så har styrelsen beslutat att städdagen för våren kommer att
spridas ut på två dagar. Vi kommer inte att samlas innan utan man går direkt ut och städar. Vi
har full förståelse för att om du är i riskgruppen eller är orolig stannar inne.
Från kl 9.00 kommer det finnas skottkärror och krattor framtagna vid tvättstugan. Containern
kommer att stå på parkeringen under båda dagarna och någon från styrelsen finns på plats om
ni har frågor. Det som behövs göras är att kratta löv, ta bort nedfallna grenar samt plocka
skräp på föreningens område. Det är viktigt att alla tar ansvar att bara lägga trädgårdsavfall i
containern.
Karta över städområdena finns på sida 2. Observera parkeringsförbudet för att ge plats för
containern.
Tänk även på att hålla avstånd till varandra.
Tyvärr blir det ingen korvgrillning efteråt.

Nytt kodlås till tvättstugan
Nu är det kodlås in till tvättstugan samt att dörren även är ”självstängande”.
Koden till dörren är utdelad i din brevlåda.

Städning tvättstugan
På grund av Corona-situationen så har vi utökat städningen i tvättstugan till 1 gång i veckan.
Det kommer även ske extra städning/desinficering av dörrhandtag, kranar, knappar på
tvättmaskinerna etc.
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Glad fortsättning på påsken!

och ta hand om er!

/Styrelsen

För att vi lättare skall komma åt att städa ber vi att alla parkera sina bilar i garagen eller längs
med Blåeldsvägen.
Obs att parkeringen nedanför länga A (Kattfotsbacken 9-15), närmast berget måste vara tom
för att ge plats för containern redan fr.o.m torsdag kväll 16:e April 2020.
Tänk också på att parkera så att containertransporten har lätt att komma in och ut på
parkeringen.

Länga E ansvarar för städning av tvättstugan. Tänk på att hålla avstånd till varandra.
Länga F ansvarar för containern, att den packas väl och att planen runt den städas från grenar
och skräp.
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