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Informationsblad Våren 2020
Corona
Vårt boende berörs inte direkt av viruset el-
ler de olika åtaganden som redan finns och
som kommer kanske införas. Men vi har en
stor del äldre grannar som tillhör riskgrup-
pen och vi ska göra vårt bästa att skydda
och hjälpa våra grannar.
Behöver du hjälp med inköpen eller nånting
annat, tveka inte att be dina yngre grannar
om hjälp. Så länge det är möjligt kan vi
som är friska och inte tillhör riskgrupperna
gå ut och handla åt dig!

Corona
Our houses are not directly affected by the
virus or the different actions already in pla-
ce and expected to come. But we have a
number of elderly neighbors which belong
to risk groups and we need to do our best
to protect them.
Do you need help with shopping or anyt-
hing else then do not hesitate to ask your
younger neighbors for help. As long as it is
possible we who are healthy and not in a
risk group can do the shopping for you!

Årsstämma
I dagsläge planerar styrelsen att hålla års-
stämman i BRF Malma Backe den 10 juni
2020 kl 18:30 i kvartersgården.

Annual meeting
Currently the boards plans to hold the an-
nual meeting of BRF Malma Backe on Ju-
ne 10th, 2020, at 18:30 in the community
room.

Cykelstöld
Det har rapporterats en stulen cykel från
cykelförrådet 5K/5L och en väska från
5A/5B. Det finns spår av ett misslyckad
försök att ta sig in i förråden på de nya
ståldörrarna. Försäkra dig alltid att dörren
är låst när du lämnar förrådet.

Stolen bicycle
A stolen bicycle from the bicycle shed
5K/5L and a stolen bicycle bag from
5A/5B have been reported. There are tra-
ces of a failed break-in attempt visible on
the new steel doors. Please make sure that
the door closes properly every time you le-
ave the shed.

Kabel-tv
Den 26e maj 2020 kommer Comhem stänga
ned de analoga tv-kanalerna i vårt interna
kabel-tv-nät. Om du fortfarande titta på de
analoga kanalerna så kommer du får se en
varning på tvn från och med månadsskifte
mars/april.

Cable tv
Comhem will shut down the analog tv chan-
nels which are still available in our inter-
nal cabel network on May 26, 2020. If you
are still watching these analog channels you
will see a corresponding warning on your tv
from end of march.
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