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COVID-19
Ingen har väl kunna undgå det som sker i världen nu. Vi har alla påverkats av det virus som blivit känt
som Corona-viruset eller COVID-19. Som ni kan läsa i portarna så har vi blivit tvungna att flytta årets
stämma till hösten. Vi ser det inte som möjligt eller ansvarsfullt att hålla en stämma under maj, när vi
har en stor spridning av COVID-19 i Stockholmsregionen. Det bästa sättet att skydda de personer
inom riskgrupperna är att avvakta och invänta ett läge då det är mer säkert att hålla en stämma där
majoriteten av våra medlemmar kan närvara.

Skadegörelse på berget
I början på april så kunde den uppmärksamme se att Henkans pizzeria hade vandaliserats.
Någon har kastat in stenar genom alla fönster och därmed orsakat skadegörelse för
tiotusentals kronor. Som resultat av det så har man nu satt upp rullgaller för att motverka att
det sker igen. En liknande händelse skedde den 7 april mot gula villan.
Flera jobbar för att bättra Henriksdalbergets status och det är riktigt trist när någon förstör
detta arbete med en sådan ynklig handling som att krossa fönster för en av våra
näringsidkare, samt ger sig på lokaler som hör till Brf Svindersvik. De kostnader som vi som
föreningen behöver betala för att reparera skadorna är pengar som du som medlem betalar
in. Det är alltså era pengar som används till att betala skadegörelse! Därför ber vi er att hålla
uppsikt och att anmäla skadegörelse när ni ser det. Tillsammans kan vi bryta trenden.

Enkät om laddstationer
Under februari gick vi ut med en enkät för att stämma av intresset för laddstationer i
föreningen. Vi har fått in en del svar, och har du inte redan svarat så gör gärna det nu. Det
gör att vi får en bra bild av behovet. Uppdateringar gällande arbetet kommer ske löpande
under året.

Glad påsk
Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en Glad Påsk och skickar med en uppmaning om att ta hand om
er!

Brf Svindersvik styrelse
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