
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

April, 2020 

Vi befinner oss i ett mycket 
ovanligt läge. Coronaviruset är en 
pandemi som påverkar hälsan för 
många av oss, det påverkar det 
vardagliga livet, samhället och 
ekonomier världen över. Med 
anledning av denna unika 
situation vill vi ge er en 
uppdaterad lägesbeskrivning av 
hur vi i HSB Brf Björkekärr 
hanterar det uppkomna 
tillståndet. 
 

Alla måste nu ta ett ansvar och 
medverka till att hindra  
 

 

 
 

En grupp medlemmar i vår 
förening ställer upp och hjälper 
dig, som inte bör gå ut, med att 
handla eller gå till apoteket. Det 
gäller dig som känner dig dålig 
och inte ska behöva gå ut och 
riskera att smitta andra och du 
som tillhör en riskgrupp och inte 
ska riskera att smittas – framför 
allt äldre.  
 

Behöver du hjälp kan du ringa:   
Josefin Svendsen, 073-433 21 77  
Agneta Toresson, 031-703 87 27  
Lena Hed, 073-505 47 16 
Carina Carlsson, 0730-88 72 60  
 

Om du är sjuk och måste vara i 
karantän kan Coop hjälpa dig med 
att leverera varorna hem till dig. 
Kontakta Coop på 010-741 55 80 
eller 0704-56 59 50 (Tobias). Du 
kan även maila: 
tratorget.bc@coopvast.se.  

smittspridning. Styrelsen har 
tänkt igenom vilket ansvar vi som 
bostadsrättsförening har och 
kommit fram till det som 
redovisas i detta extra nyhetsbrev. 
 

Vi skall göra vad vi kan för att 
minska smittspridningen av 
coronavirus. Det handlar om att 
avstå från fysiska möten både 
inom styrelsen, mellan 
medlemmar och i våra kontakter 
med medlemmar, i den mån det är 
möjligt. 
 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

HJÄLP ATT HANDLA 

Det är glädjande att det finns folk 
som vill hjälpa andra i detta svåra 
läge. En grupp medlemmar i vår 
bostadsrättsförening erbjuder sig 
att hjälpa isolerade bland annat i 
riskgrupper med att handla och gå 
till apotek. Ett mycket bra 
initiativ! 
 
Rolf Svensson 
Ordförande 
HSB Brf Björkekärr 

Regeringen har just utfärdat ett 
förbud mot sammankomster med 
mer än 50 deltagare. Av det skälet 
skjuter vi på årsmötet Det blir 
alltså inget årsmöte den 14 maj, så 
som tidigare har meddelats. Vi 
siktar på att ha årsstämman den 
25 juni. Men eftersom allt är 
osäkert när det gäller pandemin 
får vi återkomma med ett mer 
exakt besked senare i denna fråga.  

Expeditionen på måndagar är 
stängd tills vidare. Men vi är 
tillgängliga per telefon under den 
tiden. Det går bra att ringa oss kl 
18.00 – 19.30 måndagar jämna 
veckor. Någon ur styrelsen svarar 
då. Telefonnumret är 0706-95 44 
78. Vi svarar också under den 
vanliga telefontiden mån – tors kl 
14.00 – 16.00. Man kan alltid 
maila oss på 
brf.bjorkekarr@gmail.com.  

ÅRSSTÄMMAN 

EXTRA 

EXPEDITIONEN 
MÅNDAGAR 

Informationsmöten för nya 
medlemmar ställs in tills vidare. 
Det blir inget sådant 
informationsmöte den 21 april.  
 

INFORMATIONS- 
MÖTEN FÖR NYA 
MEDLEMMAR 

Styrelsen har inte fysiska möten 
där de träffas tillsammans på vår 
expedition, utan mötena sker 
genom videokonferens.  

STYRELSEN 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

FASTIGHETSSKÖTARNA OCH 
FÖRVALTAREN 

Fastighetsskötaren och 
förvaltaren arbetar givetvis, men 
det blir restriktioner när det 
gäller medlemmarnas kontakter 
med dem. Fastighetsskötarna och 
förvaltaren kommer att vara 
restriktiva med att besöka dig i 
din lägenhet. Innan de genomför 
ett hembesök kommer de att 
kontakta dig och säkerställa att du  

inte är sjuk eller har besökt ett 
riskområde. Om så är fallet 
kommer de att avboka mötet. 
Måste ett akut besök ändå 
genomföras, vid till exempel en 
vattenläcka, kommer fastighets-
skötarna och förvaltaren att 
använda skyddsutrustning för att 
kunna utföra arbetet.  
 

HSB Bostadsrättsförening Björkekärr 
Trätorget 1, 416 79 Göteborg 
Telefon: 0706-95 44 78: telefontid mån-tors kl.   
14.00 -16.00, samt mån kl. 18.00 – 19.30 jämna 
veckor.   
E-post: brf.bjorkekarr@gmail.com  
www.brfbjorkekarr.se   
 
 

Felanmälan 
010-442 24 24 (må – fre: 8.00 -16.30) 
www.brfbjorkekarr.se/hsb-kundservice   
 
Hyra P-plats och garage 
010-442 20 00 (växel) för att köa eller säga upp  
www.brfbjorkekarr.se/parkeringsplatser-garage   

HSB Göteborgs kontor är stängda 
tills vidare. Medarbetarna är i 
tjänst, men arbetar hemifrån. 
Verksamheten ska bedrivas i så 
stor utsträckning som möjligt 
utan påtagliga störningar. Man 
kan som vanligt nå HSB Göteborg 
på tel 010-442 20 00 och e-post 
info@hsb.se.  
 

Felanmälan är bemannad som 
vanligt och du kan ringa dit 
måndag till fredag kl 8.00 – 16.30. 
Du kan även felanmäla via 
webben.  

NYCKELUTLÄMNING FELANMÄLAN 

 

HSB GÖTEBORG 

fastighetsskötaren nyckeln i din 
brevlåda. Du kan sedan lämna 
tillbaka nyckel i 
fastighetsskötarnas brevlåda. För 
garagenyckel får du en kvittens 
att skriva på som du sedan lägger 
i deras brevlåda.  
 

Information från Folkhälsomyndighetens webbsida.                                                                             
För mer utförlig information: www.folkhalsomyndigheten.se 

Det går inte att besöka 
fastighetsskötarna vid 
nyckelutlämningstider. Ska du 
hämta eller lämna en nyckel för 
att du bokat festlokalen eller 
gästlägenhet eller för att du hyrt 
ett garage lägger  

SKYDDA DIG OCH ANDRA FRÅN SMITTSPRIDNING 

Stanna hemma 
när du är sjuk 

Tvätta 
händerna ofta 

Hosta och nys    
i armvecket 

Undvik att röra 
ögon, näsa och mun 

    


