Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 11 september 2018.
Extra årsstämma: Styrelsen kommer att kalla till extra årsstämman söndagen den 7 oktober kl 13.00.
En kallelse kommer att skickas ut till samtliga medlemmar innan, det som kommer att behandlas är
de nya stadgarna då de måste tas på två stämmor. Protokoll från årsstämman i maj finns på
hemsidan.
Städdag: Boka in eftermiddagen på söndagen 7 oktober, då är det höstens städdag. Saknar du något
från vårens städdag som du ville ha kvar? Hör av dig till styrelsen så snart som möjligt!
Höstfest: Den 7 oktober avslutar vi dagen med en höstfest, för alla grannar! Det kommer finnas
smörgåstårta och dryck. Hoppas alla vill komma för att umgås och ha trevligt tillsammans!
Trädbeskärning: Styrelsen har med hjälp av en arborist gjort en plan för trädunderhåll runt våra hus,
då det inte gjorts på många år. Det innebär att flertalet träd kommer att beskäras och några få
kommer behöva tas ned. Givetvis strävar vi efter att behålla så mycket grönska det går i vår
omgivning! Det är planerat till 11-12 oktober, mer information om detta underhållsarbete kommer
att sättas upp i alla trapphus.
Bänkarna: De bänkar som saknas inne vid gungorna har blivit levererade till föreningen och vi
kommer hjälpas åt att montera dem under städdagen.
Nästa styrelsemöte: tisdag 16 oktober.

Återkommande information från styrelsen
Brandsäkerhet: Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ställa barnvagnar och andra föremål i trapphus
och i vind- och källargångar. Alla boende är ansvariga för att ha en fungerande brandvarnare.
Inbrottsrisk: Kom ihåg att alltid fälla ned låskåpan över vredet. Den som inte har en låskåpa
uppmanas av styrelsen att köpa en.
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.
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.
Trädgårdsgruppen: Är du intresserad av att vara med? Maila tradgardsgruppen@brittsgrannar.se.
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