April 2020

Hej alla medlemmar!
Det är en märklig och orolig tid vi lever i nu.
Nu i Corona tider är det mer viktigt än annars att ta hänsyn, håll avstånd minst 1-2 meter.
Om ni är friska utan symptom, hör med grannen om ni kan hjälpa till med matinköp eller apotek.
Med viss reservation planerar styrelsen att försöka genomföra Årsstämman i maj.
Mot bakgrund av coronaviruset, funderar styrelsen på ett upplägg av mötet som minimerar risken för
smittspridning. Styrelsen tar Corona/COVID-19 på största allvar.
Arbetet med att byta ut avskiljare fortsätter, även arbetet med att byta ut takskruv på förråden.
Skruvarna byts ut då de gamla riskerar att bli otäta.
En annan stor satsning som styrelsen jobbat med i flera år är på väg att bli klar. Det är utbyte av
gamla ruttna, söndervittrade slipers till snygg stenmur Klangvägen 95-113, 165-177.
Tips till Dig som jobbar hemma, och alla andra som behöver att komma ut en stund.
Ta en promenad inom föreningens område och kolla in de fina renoverade lekplatserna på de olika
gårdarna, samt den snygga muren och hur fint vi har det.
Möten/kalas i Pärlan avråds, med stöd av https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Städdagen lördag 9/5 är lite oviss, men vicevärd Staffan har sopat gångvägarna vilket är ett säkert
och härligt vårtecken.
När ni vårstädar era trädgårdar så går det bra att kasta trädgårdsavfall i kompostfickan bakom Pärlan.
Klipp ner stora kvistar, och var noga med att det endast är trädgårdsavfall.
Byggmateriel, plankor, plastsäckar och övriga sopor kastas på återvinningscentralen.
Var snälla att respektera det.
Då situationen är som den är kan styrelsen med kort varsel behöva ändra aktuell planering och även
fatta nya beslut. Info kommer i så fall snarast därefter skickas ut till våra medlemmar.
Om ni har frågor eller funderingar så går det alltid bra att kontakta styrelsen, bäst är via mail
styrelsen@brf-drevvikensstrand.se
Med vänlig hälsning
Styrelsen

