Coronaviruset • 8 april 2020

Till dig som är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm
Information 8 april 2020
Påsken närmar sig och för många av oss blir det en annorlunda helg i år. Coronakrisen är fortfarande allvarlig – och
påverkar oss alla. Vi vill här hålla dig uppdaterad om det
som kan ha betydelse för dig som är medlem i HSB. Kom
ihåg att läget kan förändras från dag till dag.
Nytt anslag – allmänna råd till boende och besökare
finns att klicka på på vår hemsida
Annorlunda stämma
Bostadsrättsföreningarnas stämmor närmar sig. Som det mesta i samhället påverkas
även de av den nuvarande situationen. HSB har tagit fram information om stämmorna
och er styrelse har meddelats om detta. Håll utkik för hur det kommer att bli hos er.
Och ta vara på din möjlighet att påverka din bostadsrättsförening – nu och i framtiden.

Corona väcker oro – här finns stöd
Oro, rädsla, ovisshet, ensamhet. Den situation vi nu är mitt uppe i väcker många känslor och frågor. Det finns kanske inga enkla svar, men det finns stöd att få från olika håll.
På krisinformation.se finns en särskild sida med samlad information och länkar för dig
som känner oro eller vill veta mer om hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa under denna tid. Här finns även särskilda råd om hur man pratar med och
lyssnar på barn om deras oro.
HSBs verksamhet och tillgänglighet
Det vi meddelade i nyhetsbrevet den 3 april gäller fortfarande:
• Vi åtgärdar enbart akuta felanmälningar inne i lägenheterna. Alla felanmälningar
registreras och vi återkopplar till dig om vad som gäller för din anmälan.
• Våra kontor och expeditioner är tills vidare stängda för besökare.
• Vår Medlem och Kundservice håller öppet som vanligt men kötiderna kan vara
längre än normalt. Du når oss via vår hemsida:
www.hsb.se/norrastorstockholm
Ansvar och medmänsklighet
Här i Sverige har regeringen valt en väg i smittbekämpningen, som utgår från att vi alla
tar personligt ansvar och följer myndigheternas rekommendationer. Denna tillit till var
och en av oss bygger inte minst på uthållighet, att vi håller fast vid de vardagsbeteenden som efter ett tag kan kännas besvärliga.
Det här betyder också att påsken för många av oss inte kommer att bli som vanligt.
Även om vi inte kan ses personligen vill jag slå ett slag för det gamla hederliga telefonsamtalet. Ring dina nära och kära som du inte kan träffa personligen. Ring också
gärna någon mer avlägsen bekant eller släkting, som kanske just nu behöver höra en
röst. Det kan betyda mer än du tror. Med det vill jag önska dig en fin påskhelg – denna
annorlunda vår.
Ta hand om dig själv – och ta hand om varandra!
Varma hälsningar
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