Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 28 maj 2018.
Årsstämma 2018: På årsmötet som var onsdagen 23 maj, var röstlängden 25 röster och en ny
styrelse på åtta personer blev vald. Det var en motion om bastubygge i hobbyrummet samt dusch i
föreningslokalen, motionen avslogs i sin helhet. Dock fick styrelsen i uppdrag att undersöka
alternativa möjligheter till att bygga en bastu. Styrelsen lade som bekant fram ett förslag på nya
stadgar, dessa godkändes enhälligt av medlemmarna på plats. Protokollet finns inom kort att läsa på
hemsidan.
Extra årsstämma: Styrelsen kommer att kalla till extra årsstämman söndagen den 16 september, en
kallelse kommer att skickas ut innan. Det som kommer att behandlas är de nya stadgarna då de
måste tas på två stämmor.
Gårdsfest: Efter den extra årsstämman kommer en gårdsfest att hållas. Vill du vara med och planera
denna? Hör av dig till styrelsen om du är intresserad, det vore bra med en grupp på tre personer som
kan hjälpa till med detta.
Ny lokalansvarig: Ansvarig för vår föreningslokal är Ann-Louise Beckman som bor i hus 11. Lokalen
bokas på bokningslista i tvättstugan. Kontaktuppgifter och information om lokalbokning finns i
pärmen i tvättstugan.
Bänkarna: Bänkarna utanför våra tre portar håller i dagsläget på att fräschas upp. De finns snart på
plats utanför portarna igen!
Utemiljön: Markarbetet utanför 7:an är påbörjat, dock har cykelställ och asfaltering blivit fördröjt.
Likaså asfalteringen som är planerad utanför 11:an. Arbetet kommer bli klart under sommaren.
Trygghet för alla grannar: Var uppmärksamma på okända människor i våra hus, hälsa gärna om det
är någon du inte känner igen. Vi behöver också hjälpas åt att se till att portarna är stängda.
Nästa styrelsemöte: tisdag 19 juni

Återkommande information från styrelsen
Brandsäkerhet: Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ställa barnvagnar och andra föremål i
trapphus och i vind- och källargångar. Det kan hindra utrymning vid brand.
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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