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 vår årsstämma
Vi har beslutat att skjuta på årsstämman och lägger den senare under våren, senast den 30
juni 2020. Förhoppningen är då att situationen med coronaviruset lugnat ned sig något och
att det är möjligt att genomföra en vanlig stämma.
Generella förändringar
•

Alla som arbetar i våra fastigheter är friska (gäller även vid lättare förkylning, alltså
symtom på luftvägsinfektion).

•

Fastighetskontoret kommer inte att vara öppet för besök, men ni kan nå oss som
vanligt på telefon 0730-48 09 46 eller info@brfkasper.se

•

Om du upptäcker ett fel i din lägenhet eller i din fastighet ska du felanmäla precis
som vanligt på felanmalan.hsb.se eller ring 010-442 30 00, välj 1. Men vi kommer att
prioritera akuta-felanmälningar.

Beslutet gäller tillsvidare 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 anlitade entreprenörer 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
Malmö 2020-03-30

