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6. Bastun färdig under april. 
7. Desinfektionsvätska i motionsrummet. 
8. Stående: a) Upphittat, b) Inloggningsuppgifter, c) Kod 

till containerlås, d) Felanmälan, e) SOS Alarm 
    

 

   
  
 
 
 
 
 
  
 

Innehållsförteckning: 
1.  Detta är det andra coronanumret. 
2.  Beryllen och coronaviruset. Stämman framflyttad – 
      ny anmälan! 
3.  Cykelrensningen och Garagesopningen - rapporter. 
4.  Installation av brandlarm i stora garaget. 
5.  Com Hems byte till digitalt TV-utbud senarelagt. 
 
1.  Detta är det andra coronanumret. 
Förra numret av Beryll Nytt kom ut för bara två veckor sedan, men så fort något händer med 
anledning av det coronavirus som sveper över världen vill vi informera om hur detta påverkar 
oss i Beryllen. Redan från början vill vi framhålla att vi planerar efter hur det ser ut i dagsläget 
med ledning av den officiella information som vi kan ta del av t.ex. via TV. Och händer det nå-
got så anpassar vi oss, nu senast har styrelsen beslutat att flytta fram stämman till 27 maj, se 
nästa stycke. Även detta kan komma att ändras – häng med på hemsidan och läs Beryll Nytt! 
 
2.  Beryllen och coronaviruset. Stämman framflyttad – ny anmälan! 
Med anledning av att sammankomster med över 50 deltagare numera är förbjudna och många 
medlemmar tillhör någon riskgrupp har styrelsen beslutat att flytta fram stämman till onsdagen 
i vecka 22, dvs 27 maj kl 19. Samma lokal som tidigare, dvs Norges Hus. Eftersom de gamla an-
mälningarna inte kan förväntas gälla ligger en ny anmälningstalong med agenda sist i detta 
nummer. 
 
3.  Cykelrensningen och Garagesopningen - rapporter. 
Maria rapporterar att cykelrensningen i B-huset resulterade i 18 cyklar, flera ganska fina, och en 
trasig kärra. Garagesopningen fungerade bättre än vanligt i den meningen att färre bilar stod 
kvar. Att vi (nästan) alla orkade upp i ottan trots att det var kl 0800 en måndagsmorgon i en 
jämn vecka länder oss medlemmar till heder. Och nu kommer en ny prövning av liknande slag, 
en prövning som vi bara måste leva upp till – se nästa punkt. 
 
4.  Installation av brandlarm i stora garaget. 
Tisdagen den 21/4 och onsdagen den 22/4 kommer Göteborgs Brandservice att installera ett 
automatiskt brandlarm i garaget. På grund av detta måste de medlemmar som hyr en p-plats i 
garaget flytta sina bilar enligt följande: 
 

   21/4 måste P-platserna 1 - 54 samt plats 113 vara tomma klockan 08.00 – 18.00. 
   22/4 måste P-platserna 55 - 112 vara tomma klockan 08.00 – 18.00. 
 

Det är helt nödvändigt att platserna är tomma enligt ovan för att installationen skall kunna ge-
nomföras. Den som t.ex. genom sjukdom inte kan flytta bilen själv kan förslagsvis be någon be-
kant om hjälp. Vid tidigare installationstillfällen har bilägare som behövt lämna sin plats kom-
penserats för ev parkeringskostnad av föreningen. Denna gång drabbas alla vi som har bil i ga-
raget i lika hög grad men ingen annan medlem så någon kompensation är inte påkallad. 
 

Nr 3, 2020-04-08 
 

Beryll - Nytt 
 

Detta informationsblad distribueras till samtliga hushåll inom bostadsrättsföreningen Beryllen 
 



 

2 

5. Com Hems byte till digitalt TV-utbud senarelagt. 
Som den som håller koll på föreningens hemsida redan vet: Com Hem planerade en övergång 
från analoga kanaler till helt digitala under våren 2020 men detta skjuts upp på grund av Coro-
naviruset (COVID-19) till den 8 september 2020. 
 

Alla som bor i ett Com Hem-hus kan dock redan nu gå över till digitala sändningar. Det görs of-
tast genom att ändra inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning. Du kan också regist-
rera ett konto på Comhem Play för att se de flesta digitala kanaler på mobilen, surfplattan och 
datorn. 
 

Fler tillfälliga nyhetskanaler 
Com Hem har även gjort det möjligt för alla som tittar digitalt att tillfälligt se kanalerna BBC 
World News, CNN, Expressen TV och Al Jazeera English, för ökad tillgång till lokala och globala 
nyheter. 
 
6. Bastun färdig under april. 
Ekar det igen - var det inte det vi skrev sist? Nej nu är tipset lite senare, som den röda lappen 
utanför bastuentrén anger. Nu tror (hoppas?) vi på senare delen av april (2020!). Då skall en ef-
terbesiktning genomföras, slutbesiktningen visade att det var mycket som behövde åtgärdas, 
men materielleveranserna är försenade, så inget är säkert. 
 
7. Desinfektionsvätska i motionsrummet. 
För att hålla motionsrummet i gott sanitärt skick städas det nu tre gånger i veckan och maski-
nerna torkas av. Vi har också ställt in en sprayflaska med särskilt stark desinfektionsvätska. Var 
aktsam om den och ta inte mer än Du behöver! (Inte mindre heller, förstås, men desinfektion 
hemma ligger på var och en.) 
 
8. Stående: a) Upphittat, b) Inloggningsuppgifter, c) Kod till containerlås, d) Felanmälan,  
e) SOS Alarm 
 

a) Upphittat:  
Ev. upphittade föremål finns hos fastighetsskötaren. 
 

b) Inloggningsuppgifter till hemsidan: 
För att ta del av föreningsintern information på hemsidan och ladda ner dokument behöver 
man logga in. Lösenord: 3rsav94 
 

c) Kod till containerlås: 2606  (Tidningsrummet öppnas med bricka.) 
 

d) Felanmälan 
Sker till HSB, antingen per telefon 010-442 24 24, mån kl 8-18, ti – to kl 8-17 och fre kl 8-15  
(15 maj – 31 aug. mån – to kl 8-16 och fre kl 8-15) eller på webben hela dygnet alla dagar 
www.hsb.se/goteborg/felanmalan2. (Det är enklare att klicka sig fram än att förklara.) 
 

e) SOS Alarm  
Tillkallas vid akuta, brådskande ärenden utanför arbetstid på telefon 031-334 10 13.  
 
 

SSStttyyyrrreeelllssseeennn   tttiiillllllööönnnssskkkaaarrr   aaallllllaaa   mmmeeedddllleeemmmmmmaaarrr   eeennn   rrriiikkktttiiigggttt      

GGGlllaaaddd   PPPåååssskkk!!!   

http://www.hsb.se/goteborg/felanmalan2
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           Kallelse 
                              till  

Brf Beryllens   
årsstämma 

 
Styrelsen kallar härmed till 

ordinarie årsstämma i  
Norges Hus, Skånegatan 16 

           Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 1900 
 

            Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! 

              Kom gärna i god tid eftersom det tar lång tid att göra färdig röstlängden! 

Agenda, se baksidan 
 
 
Klipp av talongen nedan och lämna i någon av föreningens brevlådor senast onsdagen den 20 
maj. Kaffe och smörgås serveras. 

___________________________________________________________________________ 
 
Anmälan till Brf Beryllens årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 
kl 1900 i Norges Hus, Skånegatan 16 
 
 
 
Vi kommer …………………………… personer 
 
 
 
 
Lägenhet nr: ………………………… (gamla numret) 

Denna kallelse distribueras till samtliga hushåll inom bostadsrättsföreningen Beryllen 
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Agenda: 
a) Stämmans öppnande. 
b) Fastställande av röstlängd. 
c) Val av stämmoordförande. 
d) Val av protokollförare. 
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. 
f) Val av rösträknare. 
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
h) Fråga om närvarorätt på stämman. 
i) Framläggande av styrelsens årsredovisning med redogörelse enligt § 22. 
j) Framläggande av revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttranden 
k) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
l) Beslut om resultatdisposition. 
m) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
n) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. 
o) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. 
p) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av 

styrelseordförande. 
q) Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
r) Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
s) Val av valberedning. 
t) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till 

föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden. 
u) Stämmans avslutande. 

 
Under punkt t) behandlas: 

 

1 proposition - från styrelsen, om lekplats (verkställighetsbeslut). Inga motioner inkomna. 
 

Styrelsens proposition anslås i källarentréerna Västgötagatan 4 och Smålandsgatan 7, på anslagstavlan 
Bohusgatan 26 och läggs ut på föreningens hemsida. 

 


