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Coronavirus 
Vi i styrelsen tror inte att ni i första hand söker information om Covid-19 i 
Fållbänkens veckobrev, men vi vill ändå säga: ”Var snälla mot varandra!” 
Vi vill rekommendera att ni i första hand söker er information hos 
Folkhälsomyndigheten och lyder deras uppmaningar. Vi vill också att ni 
tänker på att vara mycket källkritiska när ni tar del av information på sociala 
medier och inte delar desinformation vidare. Detta gäller också det dagliga 
informationsbytet med era medmänniskor. 
 
Brf Fållbänkens styrelse kommer att i första hand använda oss av Folkhälso-
myndighetens hemsida när det gäller att informera oss om Covid-19. Vi 
kommer också att grunda de eventuella beslut som behöver tas i anledning 
av Coronaviruset, på den information vi får från Folkhälsomyndigheten.  
 
Årsstämman 
Vi ser för närvarande ingen anledning att skjuta upp vår årsstämma den 14 
maj. Om situationen förändras återkommer vi med information om detta. 
 
Städning 
Med den information som finns om indirekt kontaktsmitta, så ser vi ingen 
anledning att förändra våra städrutiner i anledning av Covid-19. Däremot 
kommer vi att göra allt, tillsammans med vår fastighetsförvaltare, för att 
försöka upprätthålla nuvarande nivå. Dagens bemanningsläge i händelse av 
vakanser är som alla vet inte det enklaste. 
 
ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Tidigare har vi nämnt i nyhetsbrevet om Coronapandemin som slagit ner som 
en bomb runt om i världen. För er skull och er säkerhet har många av våra 
företag på Gribbylundstorg utökat sin service gentemot er. 
ICA öppnar tidigare. Mellan 08.00 och 09.00 alla vardagar är alla äldre 
personer samt personer i riskgrupper välkomna att handla. Vänligen 
respektera detta, alla andra är välkomna på ordinarie tider.  
Vissa av våra restauranger har hemkörning av mat direkt till er dörr, någon 
till och med helt utan utkörningskostnad.  
Tänk på våra småföretag på torget, servicen finns nära er!  
Sköt om er och håll er friska. 
Tillsammans är vi Brf Fållbänken. 
Tack för ordet! 
Claes Gustafson  
Ordförande 
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