Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 16 januari 2018.
Vi vill börja året med att välkomna alla nya medlemmar!
Julgranar: Efter jul slängs granen vid markerad plats vid komposten. Lägg inte granen i en plastpåse.
Hämtning av granar är beställt till 28 jan, så granar behöver slängas innan dess.
Balkongen: Det är tillåtet att röka på balkongen men var noga med att fimpar inte kastas ner från
balkongen eller blåser iväg från askfat, av hänsyn till era grannar. Var även uppmärksamma på andra
lösa föremål på era balkonger.
Inbrott: Styrelsen vill informera om att det tyvärr varit inbrott i en lägenhet i föreningen. Kom ihåg
att alltid fälla ned låskåpan över vredet. Den som inte har en låskåpa uppmanas av styrelsen att köpa
sådan.
Snö och halka: Det finns kvastar och snörakor innanför vardera port samt sand i sandboxarna om det
är halt. Föreningen har serviceavtal för skottning och sandning men ibland kan det behöva åtgärdas
innan entreprenören hinner fram. Släng gärna på ett par skopor sand om du märker att det är halt
när du passerar!
Brandsäkerhet: Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ställa barnvagnar och andra föremål i
trapphus och i källargångar. Det kan hindra utrymning vid brand. Det kommer göras en genomgång
av alla trapphus inom en kort framtid, för att kunna säkerställa att detta följs. Det finns mycket bra
information om brandsäkerhet på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vi
uppmuntrar alla boende att läsa mer där. Alla boende är ansvariga för att ha en fungerande
brandvarnare.
Nästa styrelsemöte: tisdag 13 februari

Återkommande information från styrelsen
Lokalansvarig: Ansvarig för vår föreningslokal är Susanne Peyre. Kontaktuppgifter
och information om lokalbokning finns i pärmen i tvättstugan.
Hobbyrum: I hus 11 finns ett hobbyrum i källaren. Rummet är tillgängligt för alla
medlemmar att använda, bokningslista finns i tvättstugan.
Matavfall: I vår förening finns möjlighet att kompostera matavfall och styrelsen
uppmuntrar alla medlemmar att göra det. Plastkorg och papperspåsar finns att
hämta i miljöstugan
Trädgårdsgruppen: Är du intresserad av att vara med?
Maila tradgardsgruppen@brittsgrannar.se.
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