
 

  

 
Corona viruset och Covid-19 

I dessa tider domineras samhället av det 
som händer kopplat till Corona viruset. Vi 
vill att du som medlem ska veta att 
styrelsen för Brf Tre källor vidtar alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa den 
enskilde medlemmen/grannens säkerhet i 
fråga. Ordförande är i regelbunden kontakt 
med både HSB och myndigheter för att se 
till att vi som förening förhåller oss till de 
rekommendationer och direktiv som finns. 
Infokällan kommer denna månad således 
att präglas mycket av det som händer i 
föreningen kopplat till Covid-19.  

 
Årsstämman uppskjuten 

På grund av rådande situation har styrelsen 
beslutat att skjuta upp årsmötet. Om vi 
skulle forcera igenom en stämma nu är det 
risk att nästan ingen kommer eller att folk 
smittas på stämman. Eftersom vi vill att 
stämman ska vara både säker och 
välbesökt har vi därför skjutit upp den. 
Styrelsen arbetar intensivt i tät kontakt 
med HSB för att hitta en lösning på hur vi 
ska kunna genomföra stämman inom en 
snar framtid på ett både demokratiskt och 
säkert sätt.  
 
 

 
  

 
Ta hand om dig själv och varandra 

En av de bästa sakerna med att bo i en 
bostadsrättsförening är att kunna stå i 
parkeringen, innergården eller trapphuset 
och prata/hänga lite med grannen. Vi 
uppmanar er STARKT att spendera så lite 
tid som möjligt i trapphuset för att undvika 
att viruset får fäste i våra fastigheter. Vill ni 
stå och prata med grannen så gör det 
utomhus och håll MINST TVÅ METERS 
avstånd – detta för att minimera risken att 
smittas eller bli smittad.  
 

Pool, gym och fritidskommitté 
Covid-19 viruset är något som drabbar 
samhället hårt och många aktiviteter av 
både social- och hälsokaraktär ställs in eller 
skjuts upp. Vår förening är en del av 
samhället och därför blir även våra 
verksamheter påverkade. Med anledning 
av detta kommer pool, gym och 
fritidskommitténs aktiviteter att hålla 
stängt tills vidare. Detta kan upplevas som 
frustrerande men alla vår gemensamma 
hälsa är det som kommer i första hand. Vi 
kan i dagsläget inte heller sätta ett datum 
för när det kommer att öppna då allt 
hänger på utvecklingen i samhället. Tyvärr 
är det inte vi som bestämmer utan det är 
viruset som bestämmer i den här frågan.  
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Grillsäsongen har börjat 

Våren är här och nu har grillsäsongen 
äntligen börjat. Njut av grillandet men 
glöm inte att hålla det rent och fint.  
 
OBS! Det är totalt förbjudet att grilla med 
kol eller briketter på balkong och uteplats. 
Vi avråder även starkt att använda gasol. 
Detta på grund av brandrisken. 
El-grill är godkänt, men tänk på att rök och 
matos från grillning kan klassas som 
störning! 
 
Grillning med kol / briketter och gasol får 
göras på den stora innergården. 
 

Misstänkt olaglig aktivitet i våra hus 
Det finns indikatorer på att förekommer 
olagliga aktiviteter av olika slag i våra hus.  
Om du ser eller hör något ring alltid till 
polisen eller SOS Alarm.  
 
Vid akuta ärenden ring 112 
 
Polisens nummer vid icke akuta ärenden 
är 114 14. Där kan du även lämna 
narkotikarelaterade tips – du har 
möjligheten att vara anonym!  
 

 
Miljöhus 

Vårt nya miljöhus har nu varit igång ett tag 
och det är väl uppskattat. Dock behöver vi 
alla tänka på att sortera rätt när vi slänger 
saker i det nya miljöhuset. Dessutom vill 
styrelsen påminna er om att miljöhuset 
endast är för oss som bor i föreningen – 
det är strikt förbjudet att släppa in 
vänner/bekanta från andra områden som 
ska slänga sina grejer.  
Om detta missbrukas och inte sköts på rätt 
sätt så måste föreningen stå för en extra 
avgift – något som kan leda till högre 
avgift.  
 

Målning trapphus 
En positiv sak är att målningen i 
trapphusen kan fortsätta. Just nu är det 
trapphusen på Tre källors väg som håller 
på att målas. Vi ber er därför att vara extra 
försiktiga när ni rör er i trapphuset för att 
inte råka komma åt en nymålad plats.  
 
 
Glöm inte att besöka vår hemsida för viktig 
information: http://www.trekallor.se/  
 
HSB Kundcenter i Hallunda håller stängt för 
fysiska besök på grund av risken för 
smittspridning. 
Ordinarie telefontider gäller: 
Måndag till fredag 09,00 – 12,00  
samt torsdagar 16,00 – 18,00 
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