Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 20 juni 2017. Konstituerande styrelsemöte var 23 maj.
Årsstämma 2017: Årsmötet var söndagen 21 maj, röstlängden var 27 röster. Det var två motioner
som behandlades. Den ena gällde information om Huskurage, den bifalles av hela mötet och
information har delats ut till samtliga medlemmar. Den andra motionen var förslag att göra om ett
garage till gemensamt cykel- och barnvagnsförråd, motionen avslogs med 13 mot 12 röster.
Avgående styrelse bjöd på god smörgåstårta. Protokollet finns att läsa på hemsidan.
Ny lokalansvarig: Ansvarig för vår föreningslokal är Susanne Peyre, som bor i hus 11.
Kontaktuppgifter och information om lokalbokning finns i pärmen i tvättstugan.
Garagekö: Det finns en uppdaterad kölista för garage- och parkeringsplatser på hemsidan.
Portlås: Styrelsen har fått offert på portlås. Vi behöver se över att bredbandsutrustningen klarar de
tekniska kraven för portlås-lösningen.
Cykelställ utan för hus 7: Styrelsen har fått in en offert, inväntar ytterligare offert innan beslut kan
tas. När cykelparkeringen är färdigställd kommer det asfalteras, som det gjorts utanför hus 9 och 11.
Trädgård och omgivning: Arbetet fortsätter med pergolan som ska byggas utanför hus 9, den
beräknas vara klart innan årsskiftet. Det planeras även för att olja in bänkarna som står utanför
respektive port.
Nästa styrelsemöte: tisdag 29 aug

Återkommande information från styrelsen
Brandsäkerhet: Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ställa barnvagnar och andra
föremål i trapphus och i källargångar. Det kan hindra utrymning vid brand.
Inbrottsrisk: Kom ihåg att alltid fälla ned låskåpan över vredet. Den som inte har en
låskåpa uppmanas av styrelsen att köpa en.
Hobbyrum: I hus 11 finns ett hobbyrum i källaren. Rummet är tillgängligt för alla
medlemmar att använda, bokningslista finns i tvättstugan.
Trädgårdsgruppen: Ny kontaktperson från styrelsen är Ingela Ahlberg, men även
medlemmar är aktiva i arbetet. Är du intresserad av att vara med?
Maila tradgardsgruppen@brittsgrannar.se
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.
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