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Nyhetsbrev maj 2020 
  

Angående Covid-19 
Det rådande världsläget, orsakat av den nya pandemin, har nog inte undgått någon. 
För många av oss innebär det stora förändringar i stort och smått. Det är glädjande 
att se att vi nu ställer upp för varandra och att många erbjuder hjälp med handling åt 
de grannar som är isolerade i sina hem och med barnpassning åt de med 
samhällsbärande yrken. Om du som sitter isolerad behöver hjälp med handling eller 
dylikt är du välkommen att kontakta styrelsen som kan försöka förmedla kontakt med 
en granne. Oss når du på e-post slalombacken@gmail.com. 

Årsstämma 2020 
Av samma skäl har årsstämman, som var planerad att gå av stapeln den 28 april, 
skjutits upp. Enligt föreningens stadgar ska denna äga rum senast 30 juni, och vi 
hoppas och siktar på att det kommer vara genomförbart. Vi tittar också på olika sätt 
att lösa situationen. En ny kallelse kommer att skickas ut. Denna information berör 
endast medlemmar i föreningen. 

Trädgårdsgruppen söker medlemmar 
Kliar det i dina gröna fingrar? Vill du vara med när vi förfinar vår fantastiska utemiljö på 
BRF Slalombacken? Nu söker trädgårdsgruppen i föreningen nya medlemmar! Anmäl 
intresse till tradgardsgruppen.slalombacken@gmail.com. Ett möte kommer hållas 
utomhus inom kort. 

Vårstädning 
Vår gemensamma vårstädning äger rum lördagen den 16 maj. (OBS! Inte 17 maj 
som annonserats i tidigare utskick). Som vanligt kommer containrar att finnas 
uppställda för grovsopor (ej miljöfarligt avfall). Det kommer också att bjudas på 
tilltugg. Vi visar alla hänsyn till våra grannar, är noga med att hålla social distans och 
att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom. Mer information sitter uppe i 
portarna. 

Cykelrensning 
Vi vill åter påminna om den cykelrensning som kommer att ske i samband med 
städdagen. Alla medlemmar och hyresgäster har fått information om denna i sina 
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brevlådor, med lappar att märka sina cyklar med. Cyklarna måste vara märkta senast 
den 16 maj. Saknar man lappar finns det fler att hämta i cykelrummen. Annars får du 
kontakta styrelsen på e-post slalombacken@gmail.com. 

Uteplatsen 
Nu är vår fina nya uteplats vid Slalomvägen 
38 klar!  

Boklådor 
En medlem skickade in ett förslag om 
bokbytarlådor i föreningen. Jättetrevligt tycker vi, 
särskilt i dessa tider när många håller sig 
hemma. Nu står bokbytarlådor i alla tvättstugor 
(Slalombacken 42-46, Slalomvägen 42 och 
Skridskovägen 10-12). Där kan du lämna en bok 
som du tyckt om och tror att någon annan kan få 
glädje av för att byta till dig en ny. Regeln är 
alltså 1 in 1 ut. Nu till en början kan dock utbudet 
vara lite skralt, så sitter du på ett gäng läsvärda böcker får du gärna lämna dem i 
boklådan! Trevlig läsning! 

 

Bästa vårhälsningar 

Styrelsen 
slalombacken@gmail.com 
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