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Coronavirus-anpassad föreningsstämma

Fix av ytor

Med tanke på utvecklingen i världen i att begränsa
Corona-virusets spridning har styrelsen valt att dra
ner allt som ökar riskerna för spridning av smitta.

Föreningen har låtit designa upp två ytor som länge
behövt en uppfräschning men de har även ett behov
av mindre resurskrävande utformning rent
underhållsmässigt.

Bara att hålla mötet är en ökad
risk, det är vi medvetna om.
Men vi håller mötet, vi gör det så kort som möjligt.
Vi senarelägger det till 19.00, slopar mat och dryck
och har inte någon utställning om Gamla Husensjö
som var planerat.

Det är Ting Ute & Inne utanför Trelleborg som har
designat upp ytorna som vi kallar ”bakom södra
garaget” och ”nordöstra hörnet”, alltså
norr om hus 63 och 43 som ni ser på sidan 2.
Arbetet har varit ute på anbud hos tre firmor och
Enokssons kommer att påbörja anläggningen i slutet
av maj. Se sidan 3 och 4.

Du/ni som tackat ja till stämman

Vill ni göra en insats för föreningen?

Vi som arrangör vill påminna dig om
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten:
- Gå endast om du känner dig helt frisk
- Gå inte om du tillhör riskgruppen
- Kom inte om du nyligen varit utomlands
- Undvik kroppskontakt, hälsa inte med handslag,
kramar eller kindpussar.
- Använd armvecket vid ev nysning/hosta
- Iaktta god handhygien, använd tvål och vatten
under minst 30 sek.
Vilka är definierade som i riskgruppen enligt
folkhälsomyndigheten?
”Personer med hög ålder i kombination med
underliggande obehandlade sjukdomar, såsom
högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom,
eller diabetes är också något överrepresenterade
bland de svåra fallen.”
Hör vad som skiljer mot förkylning av Emma Frans
Ni som har frågor på stämman men som inte
kan/vill ställa dem på plats
Maila in Era frågor till info@ingegerd.com så
kommer styrelsen att svara på dem och även lägga
ut frågor och svar på hemsidan. Referat med frågor
och beslut på stämman kommer att distribueras.
www.ingegerd.com
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Föreningen är alltid intresserad av personer som vill
hjälpa till att driva vår förening framåt. Det finns
flera uppdrag att hantera. Känner du att du är den
rätte för det? Hör av dig till info@ingegerd.com så
förmedlar vi kontakten till valberedningen.

Det kom ett mail
Hej!
Jag har funderat över den nya situationen med
pandemi och konstaterat att i vår föreningen ha
många som befinna sig i riskgrupp och får inte
utsatta sig och kommer i kontakt med andra
menniskor.
Det minsta vi kan göra är att bjuda med stöd och
hjälp till mina grannar.
Jag skulle vilja att alla som känner sig i riskgrupp
ringa, skriva, kontakta oss om de behöver handla,
någonting från apoteket, vad som helst som kan
minska risk att de bli smittade.
Med vänliga hälsningar.
Marinela och Amir, Husensjövägen 37C
Tel. 072 887 38 66
info@ingegerd.com
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1 st JUMBOBAMBU
2 st SIMBABAMBU
STORA STENAR
SINGEL
FORMKLIPPT LIGUSTERHÄCK
BEF. TRÄD
SVARTA STOLPAR, SVARTA NÄT, MURGRÖNA (FYRKANTIGT TORN)
GRÄSMATTA
KANTSTEN
BUXBOMKLOT (1 st ø 50 cm, 1 st ø 40 cm, 1 st ø 30 cm), 2 st TUVRÖR, STENAR
SVARTA STOLPAR, SVART NÄT, MURGRÖNA (L 210 cm x H 180 cm)
BEF. TRÄD
BEF. TRÄD
SVARTA STOLPAR, SVARTA NÄT, MURGRÖNA (FYRKANTIGT TORN)
SVARTA STOLPAR, SVART NÄT, MURGRÖNA (L 210 cm x H 180 cm)
BEF. TRÄD / SÄTT NYTT TRÄD
FORMKLIPPT LIGUSTERHÄCK
1 st JUMBOBAMBU
1 st SIMBABAMBU
STORA STENAR

Bakom södra garaget
SKALA ca.1:100
BRF INGEGERD
HELSINGBORG
FORMAT: A3
DATUM: 20191209

BEFINTLIGA TRÄD
SINGEL FÖR ATT FÅ LJUSARE YTA
SVARTA STOLPAR, SVART NÄT, MURGRÖNA (L 310 cm x H 180 cm)
SOFFA
2 st UPPSTAMMAD LAGER
PLATTYTA, BETONG
BUXBOMKLOT (1 st ø50 cm, 2 st ø40 cm, 2 st ø30 cm), 2 st TUVRÖR
”TAGGA IN” PLATTORNA
TRAMPSTEN (L 70 cm x B 35 cm)
SVARTA PORTALER MED GALVADE HÖRN (B 140 cm x H 180 cm)
1 st UPPSTAMMAD LAGER
2 st SVARTA PLANTERINGSRAMAR MED GALVADE HÖRN (L 80cm x B 80 cm x H 36 cm) MED TUVRÖR (4 st/låda)
BUXBOMKLOT (1 st ø 50 cm, 1 st ø 40 cm, 1 st ø 30 cm), 1 st TUVRÖR
SVARTA STOLPAR, SVART NÄT, MURGRÖNA (L 210 cm x H 180 cm)
SVARTA STOLPAR, SVART NÄT, MURGRÖNA (L 110 cm x H 180 cm)
1 st SVART PLANTERINGSRAM MED GALVADE HÖRN (L140 cm x B 80 cm x H 36 cm) MED 6 st TUVRÖR
PLATTYTA FÖR CYKELFÖRVARING

Nordöstra hörnet
SKALA ca.1:100
BRF INGEGERD
HELSINGBORG
FORMAT: A3
DATUM: 20191107

