Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Styrelsen önskar er alla en God jul och Gott nytt år!
De två senaste styrelsemötena var 21 november och 12 december.
Ekonomi: Vid årets slut ser ekonomin god ut för föreningen.
Fastigheten och vår omgivning
• 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!
• Vi har problem med vissa blandare i badrum som skapar stomljud i 9:an, se gärna över om
det kan vara din blandare som behöver service.
Portarna och passersystemet
• Nu är det mesta igång med våra nya portlås. Porttelefon är installerad och ska nu
programmeras. I samband med aktivering försöker vi hitta ett extra utlämningstillfälle för
nyckelbrickor, för er som inte haft möjlighet att hämta ut.
• Efter installering av portlåset så har det uppmärksammats att porten i 9:an har problem med
en felmonterad dörrpost. Detta ska givetvis åtgärdas så snart som möjligt, likaså listerna.
Juletider
• Efter jul slängs julgranen vid markerad plats vid komposten, blockera ej p-platser eller dörrar.
• Vi får hjälpas åt att platta till kartonger i miljöstugan så blir det inte överfullt mellan
tömningarna. Särskilt viktigt i jul när det kan bli mycket emballage.
• Kom ihåg att släcka stearinljusen!
Nästa styrelsemöte: tisdag 16 januari

Återkommande information från styrelsen
Brandsäkerhet: Alla boende är ansvariga för att ha en fungerande brandvarnare. Av brandsäkerhetsskäl är det
förbjudet att ställa barnvagnar och andra föremål i trapphus och i källargångar. Det kan hindra utrymning vid
brand.
Inbrottsrisk: Den som inte har en låskåpa uppmanas av styrelsen att köpa en.
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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