Information från styrelsen den 17 maj 2020

Stort tack till alla grannar som var med lördag 9 maj
Trädgårdsgruppen och styrelsen tackar alla som var med. Det fantastiska vädret och längtan efter att få
umgås med människor på riktigt bidrog säkert till att så många kom. Alla tog ansvar för att avstånden hölls
och lyckades ändå tillsamman få blommor i alla lådor, lekplatserna rengjorda och allt trä inoljat. Och korv,
saft, kakor och kaffe slank ner i både barn och vuxna. Så roligt att träffa både nya och mer välkända grannar.
Nu önskar vi att alla hjälps åt att vattna blommorna. Saknas det blommor vid din port? Hör av dig om du har
intresse av att sköta en låda så ska vi fixa det tillsammans.
Vad har brf Henriksdalshöjden gjort m a a COVID-19 viruset
- Vi skjuter upp ordinarie föreningsstämma tills vidare – information till alla medlemmar gick ut den 19 april.
Det blir inget möte den 28 maj.
- Påminnelse att följa Folkhälsomyndigheten anvisningar har satt upp i hissarna, en extra städning av
tvättstugorna per vecka med specialmedel utförs sedan mars.
- Ingen extra städning av våra gemensamma utrymmen då smittorisken motsvarar den som vi alla utsätts för
genom att besöka allmänna utrymmen. Vi slår istället ett extra slag för att vara extra noga att följa
anvisningar med noggrann handtvätt och att inte ta sig i ansiktet.
Nybyggda extraförråd att hyra i port 69
Behöver du ett litet extra förråd med ingång direkt från gatan? Nu finns det nybyggda bredvid 69:an för 200
– 425 kr/per månad i storlek 2,4 – 5,1 kvm. Hör av dig till föreningskontoret på tfn: 08-640 45 45 eller via
mejl: foreningskontoret@gmail.com
Infoträff för nya medlemmar
Torsdag den 4 juni ska vi ha vår andra träff för nya medlemmar. Tanken är att du som nyinflyttad ska kunna
få svar på dina frågor från styrelsen samtidigt som vi får ett ansikte på varandra över en fika. Syftet är även
att öka delaktigheten och engagemanget i föreningen, och på sikt få fler intresserade av att delta i en
arbetsgrupp eller i styrelsearbetet. Vi träffas vid 63:an och utifrån väder och antal så fortsätter vi utomhus så
vi kan följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
Inget intresse för uteplatser
Bara ett fåtal svar kom in från de tjugo lägenheter som i höstas fick enkäten om de är intresserade av att
själva bekosta en uteplats. Det skulle kosta runt 100 000 kr och de som svarade tycket det blev för dyrt.
Styrelsen fick i uppdrag av föreningsstämman 19 mars 2019 att utreda möjlighet till fler uteplatser för
lägenheter i bottenplan för att låta senare stämma ta beslut.
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