
  
Utskrift av nyheter från föreningens webbplats forsgarden.bostadsratterna.se  

 
 

Sida 1 av 1 

Medlemsinformation 

Hus 
nr 

«Hus» 

Brf Forsgården 
2020-03-17 

2020-03-17, 11:45 

Coronavirus 
Goda grannar hjälper varandra 

För att minimera effekterna av coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyn-
digheten ett antal åtgärder. En sådan åtgärd är att alla som känner det minsta 
förkylningssymptom skall isolera sig från omvärlden. Detta ställer givetvis till 
problem när det gäller mat, mediciner och andra förnödenheter. De flesta av 
oss kan säkert klara av en sådan situation med hjälp av anhöriga, men kanske 
inte alla. Styrelsen vill därför uppmana dig att prata med dina grannar och er-
bjuda hjälp om och när det behövs. 

 

2020-03-17, 11:15 

Vårens städdag 
Lördagen den 18 april är det dags för vårens städdag 

Styrelsen har diskuterat lämpligheten av att genomföra städdagen med tanke 
på coronaviruset. Eftersom vi är utomhus och inte alldeles inpå varandra har vi 
ändå landat i att ha städdagen som planerat, i alla fall som det ser ut just nu. 
Var och en bedömer givetvis lämpligheten av eget deltagande. 

Om inget annat meddelas är det samling utanför föreningslokalen den 18 april 
klockan 10.00. 

 

2020-03-17, 11:00 

Beskärning av träd 
Vi tar hit en arborist i vår för att beskära träd 

I samband med lägenhetsbesiktningarna i januari kom det fram önskemål om 
att beskära en del av våra träd. Har du önskemål som du inte har förmedlat till 
styrelsen. Då ber vi dig fylla i talongen här nedan.  

Vill du att vi skall ta ner träd kan vi göra det samtidigt. I så fall, prata med dina 
närmaste grannar så alla är överens. 

 

 

Jag vill gärna ha detta träd beskuret 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Beskriv var trädet finns) 

 

Jag är överens med mina närmaste grannar att detta trädet skall tas ner 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Beskriv var trädet finns) 

 
Vi behöver ditt svar i förenings brevlåda senast den 24 mars 

Hus nr 
«Hus» 


