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6. Måndagsmötena inställda september – oktober. 
7. Com Hem påminner om förändring av TV-utbudet 8/9 

(med komplettering av Beryllen). 
8. Gula byxor har fått ben? 
9. Kattsand mm i tvättstuga 3(!) 
10. Grillregler mm. 
11. Stående: a) Upphittat, b) InlogTgningsuppgifter, c) Kod 

till containerlås, d) Felanmälan, e) SOS Alarm 

   
  
 
 
 
 
 
  
 

 
Innehållsförteckning: 
1.  Extrastämman skjuts upp till Julfikat. 
2.  Varför olika Covid 19-regler för olika lokaler? 
3.  Motionsrummet och Föreningslokalen kan bokas 
      som vanligt. 
4.  Övernattningslägenheten. 
5.  Bastun. 
 
1.  Extrastämman skjuts upp till Julfikat. 
När vi planerade att diskutera förslaget till ny lekplats på en extrastämma så tänkte vi oss att 
denna skulle kunna bli av någon gång efter sommaren, men som vi nu alla vet kommer Covid 
19-begränsningarna att ligga kvar en bra bit in på hösten, kanske längre. Planeringen siktar nu 
på att ta extrastämman i samband med Julfikat i december på Norges hus. Exakt datum är ännu 
inte klart, bokning pågår.  
 
2.  Varför olika Covid 19-regler för olika lokaler? 
Beryllen följer Folkhälsomyndighetens anvisningar efter bästa förmåga för att uppnå så god 
säkerhet som möjligt för våra medlemmar utan att göra den dagliga tillvaron träligare än nöd-
vändigt. Det handlar alltså för oss alla om att inte bli smittad om vi befinner oss på ett ställe där 
tidigare en smittad person befunnit sig. Smittad riskerar man att bli inte bara genom dropp-
smitta i luften utan även om man kommer i kontakt med ett levande coronavirus på ett före-
måls yta. Livslängden hos ett virus beror av miljön, torr miljö/torra ytor förkortar livslängden, 
fuktig miljö/fuktiga ytor förlänger den. 
Beryllens gemensamma lokaler är olika i detta avseende, (från torr till fuktig:) Föreningslokalen, 
Motionsrummet, Övernattningslägenheten, Bastun. 
 

Men all användning sker på eget ansvar – tro inte enbart på oss utan bedöm själv vad Du vill 
utsätta Dig för! 

 
3.  Motionsrummet och Föreningslokalen kan bokas som vanligt.  
I både Motionsrummet och Föreningslokalen finns i princip bara torra ytor som dessutom är 
hyfsat lätta att torka av och sprita före och efter användningen. Därtill städas de extra ofta. De 
kan alltså bokas som vanligt, dvs motionsrummet på bokningslistan och föreningslokalen per 
telefon 0733-44 55 36 till lokalansvarig. 
  
4.  Övernattningslägenheten. 
Övernattningslägenheten har en mer blandad och mer svårstädad miljö. Därför har styrelsen 
beslutat att mellan varje uthyrningstillfälle skall förflyta minst 48 timmar så att ev. kvarlämnade 
coronavirus skall ha dött. I övrigt sker bokningen som förut, dvs per telefon 0733-44 55 36 till 
lokalansvarig. Någon begränsning av antalet samtidiga boende gäller inte, det faller på var och 
en att tillse att medboende är smittfria. Städning sker som vanligt av den som hyrt lägenheten. 
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5. Bastun. 
Bastun har den mest ”virusvänliga” miljön. Även om det kan vara hett under själva bastandet 
pågår detta inte tillräckligt länge för att eliminera ev. virus. Därför har styrelsen beslutat att 
mellan varje bastutillfälle skall förflyta minst 48 timmar så att ev. kvarlämnade coronavirus skall 
ha dött. I övrigt sker bokningen som förut på bokningslistan utanför bastun. Icke tillgängliga 
tider kommer att vara överkorsade. Någon begränsning av antalet samtidiga bastande gäller 
inte, det faller på var och en att tillse att medbastande är smittfria. 
 

OBS! Injusteringen av bastuaggregatet är ännu inte klar och bastun är därför inte 
bokningsbar ännu. När detta kan ske meddelas på anslaget utanför bastun och på 

föreningens hemsida. 
 
6. Måndagsmötena inställda september – oktober. 
Den rekommenderade (läs: anbefallda) sociala distanseringen gäller fortfarande och måndags-
mötena är därför inställda under september och oktober. Den som behöver komma i kontakt 
med styrelsen kan göra detta på kontakttelefonen. Ingen passning nattetid! För saker som 
ABSOLUT inte kan vänta finns SOS Alarm (se nedan). 
 
7. Com Hem påminner om förändring av TV-utbudet 8/9. 

 
Komplettering från Beryllen: 
Beryllens gruppavtal med ComHem gör att ett byte till motsvarande digitala utbud i princip sker 
kostnadsfritt för våra medlemmar. Se föreningens hemsida, notisen ”Digitalbox eller TVmodul 
ingår!”, citat: ”Beryll Nytt 2020 nr 1 punkt 13 anger att medlemmar som har en gammal TV som 
bara kan ta emot analog utsändning måste komplettera sin utrustning med en digitalbox. En så-
dan ingår i Beryllens gruppavtal med Com Hem. Motsvarande gäller för medlemmar som har en 
nyare TV som saknar TVmodul och alltså behöver komplettera med en sådan. Kontakta Com 
Hems kundtjänst för att reda ut det praktiska.” 
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8. Gula byxor har fått ben? 
En medlem har tyvärr blivit av med ett par gula byxor som hängde i torkrummet i tvättstuga 5 
onsdagen den 24 juni. Om någon av misstag råkat få med sig dem eller hittat dem på något 
oväntat ställe kan hen lämna dem till Maria så tar hon hand om dem som ”Upphittat” (se 
nedan). 
 
9. Kattsand mm i tvättstuga 3(!) 
Maria påtalar att någon medlem använder sopsäcken i tvättstuga 3 för att göra sig av med gam-
mal använd kattsand och gamla kattleksaker. Detta är inte avsikten med sopsäcken. Den är 
enbart avsedd för det avfall som uppstår i tvättstugan. Gammalt kattavfall luktar illa och hör 
hemma i grovsopbehållarna i miljörummet. 
 
10. Grillregler mm. 
Som vi skrev i förra numret av Beryll Nytt lockar det fina vädret till grillning i vår fina trädgård, 
och det är fint att det finns utomhusaktiviteter att tillgå i dessa tider! Användandet verkar ha 
fungerat i huvudsak bra, men det finns medlemmar som tar grillen i anspråk i mycket större 
omfattning än reglerna avser, ja t.o.m. hela dagen så att andra medlemmar utestängs! Vi 
återger därför reglerna igen och ber Er särskilt observera den maximala bokningstiden. 
 

Brf Beryllens grillplats erbjuder möjlighet att grilla på gården. Det är endast tillåtet att använ-
da briketter vid grillning. Lämna inte grillplatsen innan kolet är släckt och grillen samt galler 
rengjorts och grillplatsen städats. Grillplatsen får användas mellan klockan 08.00-22.00 mån-
dag till söndag. De bokningsbara tiderna är uppdelade i 1,5 timmars pass och två pass får 
bokas åt gången. 
Bokning av grillplatsen sker via bokningslista som sitter på anslagstavlan i hobbyrummet un-
der tiden april till september. På listan anges med lägenhetsnummer den tid du önskar grilla. 

 
11. 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.  

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

