Låt portinformationen sitta kvar. Då kan även dina grannar läsa den.
Vill du ha ett eget exemplar så går det att skriva ut via hemsidan.
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Vi följer myndigheternas rekommendationer
För oss är det allra viktigaste att säkerställa våra medlemmars hälsa och välmående. Det är
en ovanlig situation vi alla befinner oss i, och som ett resultat av pandemin behöver
eventuella risker för smitta ses över, och vårt utbud av möjliga medlemsmöten behöver
därför anpassas. Det gäller bland annat att undvika fysiska möten, besök i lokaler och
icke-akuta åtgärder i och utanför bostaden. Vi ber er att ha överseende med detta, och
förståelse för att vi behöver följa de skärpta riktlinjerna.

Gymlokalen är stängd tillsvidare
Vi hoppas på er förståelse för detta beslut. Så snart det kan anses säkert så öppnas lokalen
igen. Vi informerar om detta på vår hemsida. Avgifter kommer inte att återbetalas då dessa
går till upprustning och nya maskiner till gymmet, och vi utgår från att ni som använder
gymmet vill vara delaktiga i denna budget även vid detta påtvingade uppehåll
i användandet.

Måndagsträffen är stängd tillsvidare
Vi hoppas på er förståelse även för detta beslut. Så snart det kan anses säkert så öppnar vi
Måndagsträffen igen. Vi informerar om detta på vår hemsida.

Dags för däckbyte. Däckförvaringen i C-garaget.
Alla öppettider hösten 2020
Torsdag 5 november kl.
Tisdag 10 november kl.
Torsdag 12 november kl.
Onsdag 18 november kl.

19.00-19.45
19.00-19.45
19.00-19.45
19.00-19.45

Fredag
Tisdag
Torsdag
Lördag

20 november kl. 19.00-19.45
24 november kl. 19.00-19.45
26 november kl. 19.00-19.45
28 november kl. 15.00-15.45

Respektera att det är dessa tider som gäller. Däckförvaringen är en kostnadsfri service som
Brf Sjötungan erbjuder sina medlemmar.
Vill man ha personlig service andra tider bör man ha sina däck någon annanstans.

/Styrelsen
Info om föreningen finns också på www.sjotungan.se

