Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 13 november 2018.
Månadsavgiften: Månadsavgiften höjs från årsskiftet med 2 %. En anledning är investeringar och
underhåll som behöver göras kommande år, styrelsen tycker också det är motiverat då inflationen
under 2018 beräknas bli ungefär 2 % så vi följer samma kurva. Samtidigt kommer vi att baka in
bredbandsavgiften i månadsavgiften.
Tvättstugan: Två nya maskiner är installerade i tvättstugan nu, maskin nr 1 och spontan-maskinen. Så
nu kan hela tvättstugan nyttjas igen.
Miljöstugan: Den senaste tiden har det varit fullt i kärlen för grovsopor, trots extra tömning.
Styrelsen vill därför påminna alla boende om att miljöstugan inte är tänkt för större föremål som t.ex.
klädställning, bordsskivor, stolar eller byggmaterial, då hänvisar vi till återvinningscentralen. Däremot
går det bra att slänga mindre föremål som får plats i kärlen, t.ex resväska, lampskärm eller stolsdyna.
Trapphusen: Alla hus kommer få nya entrétavlor i slutet av november och även nya entrémattor. En
del i uppfräschningen av trapphusen.
Brandsäkerhet: Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ställa barnvagnar och andra föremål i
trapphus och i vind- och källargångar. Boende är ansvariga för att ha en fungerande brandvarnare.
Gemensamma förråd: Vi vill fortfarande skicka med en önskan om att ställa undan eller hänga upp
cyklar som ej används, för att vi ska få mer plats i förråden. Barncyklar och andra mindre saker kan
också med fördel hängas upp på krokarna. Vi hjälps åt att hålla ordning i våra gemensamma
utrymmen!
Nästa styrelsemöte: tisdag 11 december.

Återkommande information från styrelsen
Lokalansvarig: Ansvarig för vår föreningslokal är Ann-Louise Beckman. Lokalen bokas på
bokningslista i tvättstugan. 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.
Inbrottsrisk: Kom ihåg att alltid fälla ned låskåpan över vredet. Den som inte har en låskåpa
uppmanas av styrelsen att köpa en.
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.
Facebook-grupp: Det finns en sluten Facebook-grupp som heter Britts grannar, där boende kan
bli medlemmar. Gruppen är fristående från styrelsen, men den är användbar för att snabbt få
kontakt med grannar. Frågor till styrelsen ska ställas via mail eller föreningens brevlåda i hus 11.
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