PÅ GÅNG
I VÅR FÖRENING

Brf. Boklok Sandåkern. 2020-05-28

HÄRLIGA GRILLTIDER!

Äntligen är våren här med besked och därmed grillsäsongen som vi alla seI så mycket framemot. För vår säkerhet och trivsel vill vi
därför påminna om föreningens regler gällande grillning.
•

•
•

•

ESersom grillning är brandfarligt är det inte /llåtet aI grilla på balkongen,
altan eller gräsmaIa i anslutning /ll altan. Röken är också störande för dina
grannar (ven/la/onen i våra fas/gheter siIer dessutom på samma sida som
balkong/altan). Elgrill är undantaget deIa förbud.
All grillning sker på innergården i anslutning /ll den gemensamma grillen.
Den gemensam grillplatsen ute på gården är fri aI nyIja för alla medlemmar!
Givetvis kan ni även använda er egen grill i anslutning /ll grillplatsen. Säkerställ
aI du tar med den hem igen eSer den svalnat.
Vänligen tänk på aI lämna grillplatsen i eI trevligt, städat skick för nästa
“grillare” och så vi håller innegården öppen och ﬁn för både våra medlemmar
och våra grannföreningar.

Apropå brandrisk… rökning och cigarerimpar

Vi påminner om aI det är förbjudet aI kasta cigaregimpar i vår utemiljö samt aI
det sedan 1 juli 2019 enl lag är förbjudet aI röka vid lekplatser och i anslutning
/ll entréer. Inte minst pga. brandrisken - men även för aI visa respekt för alla,
såsom barn och barnfamiljer, som vistas i vår gemensamma utemiljö. Vi ber även
rökare a< hålla 7ll på loEgången istället för på balkongen - då röken sugs in i
grannens ven7la7on samt kan störa grannen på balkongen ovanför dig.

VÅRFINT & VÅRSTÄDNING 10-11 JUNI

Vi är just nu i eI väldigt speciellt läge med den pågående pandemin. Styrelsen har dock för avsikt aI genomföra en vårstädning
under 10 och 11 juni, där den sociala distansen givetvis tas på största allvar. Vår plan är aI fördela ansvars-områden mellan husen
med möjlighet aI välja vilken av dagarna man har möjlighet aI bidra. Till skillnad från /digare städdagar kommer dessvärre
ak/viteter såsom korvgrillning och loIerier inte genomföras. Däremot hoppas vi aI vi med gemensamma insatser kan göra vårt
kvarter ﬁnt inför sommaren. Vi får se framemot trevliga sociala samkväm längre fram när /derna /llåter.
Vi återkommer snarast med mer informaIon på Facebook och hemsidan.

Övrigt om våra grönområden

Nu när inglasningen näs/n/ll är klar har styrelsen /llsammans med trädgårdsgruppen för avsikt aI påbörja insatser för våra
grönområden. Bl.a. arbetar vi med aI driva igenom eI garan/utbyte av gräsmaIa och delar av växtligheten på innergården mellan
hus 1, 7 och 9. Utöver det planeras en del andra insatser som vi informerar om längre fram.

FILTERBYTE

Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19.
Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

Stanna hemma även om du
bara känner dig lite förkyld.

Tvätta händerna ofta med tvål
och vatten i minst 20 sekunder.

Håll avstånd till andra både
inomhus och utomhus.

Håll avstånd till andra på bussen,
tåget, tunnelbanan, spårvagnen och
andra allmänna färdmedel.

Undvik fester, begravningar,
dop, kalas eller bröllop.

Håll avstånd till andra på
idrottsplatser, badhus och gym
och undvik att byta om i
allmänna omklädningsrum.

Res inte i rusningstid om
du kan undvika det.

Res bara om det är nödvändigt.

Är du 70 år eller äldre är det extra
viktigt att du undviker platser där
människor samlas och att du
begränsar dina fysiska kontakter.

COVID-19

Tillsammans kan vi bromsa smiIan. Styrelsen påminner alla om aI följa Folkhälsomyndighetens råd
och riktlinjer. Besök www.folkhalsomyndigheten.se för aI hålla dig uppdaterad. Den senaste
broschyren om allmänna råd för allmänheten (maj 2020) ﬁnner ni på vår hemsida och i vår
Facebookgrupp.
Ta hand om er så länge!
Hjärtliga hälsningar, Styrelsen Brf Boklok Sandåkern

Detta är en sammanfattning av Föreskrifter och allmänna råd om allas
ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12)
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Enligt beslut sedan 2017 kommer styrelsen beställa ven/la/onsﬁlter /ll samtliga medlemmar. En
samordnad beställning ger oss medlemmar förmånliga priser på originalﬁlter (vilket även är bra för
garan/n). Då vi förståI aI majoriteten behöver nya ﬁlter först under hösten har vi beslutat aI
avvakta med beställning /ll eSer sommaren. Vi återkommer med informa/on när utdelning blir
aktuell. Vi påminner om a7 kostnaden läggs Ill på er hyresfaktura i september.

Tillsammans kan vi
bromsa smittan!

