Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 29 augusti 2017.
Inbrott: I augusti var det inbrott i det gemensamma förrådet i hus 11, både skadegörelse och
förlorade egendomar har polisanmälts av flertalet medlemmar. Troligtvis kom personen in via dörren
på gaveln, ett glapp i dörren har åtgärdats. Vi får alla hjälpas åt att se till att dörren går i lås.
Portlås: Installation av nya portlås med portkod, tagg och porttelefon är preliminärt planerat till
oktober/november. Installationen kommer ta ungefär en vecka när den påbörjas. Mer information
kommer om det praktiska runt installationen.
Höstens städdag: Boka redan nu in söndagen 15 oktober från kl. 11, då vi har gemensam städdag.
Föreningslokalen: Föreningslokalen håller på att få en uppfräschning med bland annat nya textilier.
Tvättstugan: Vi har sett över bokningssystemet för tvättstugan, bland annat bytt ut
bokningscylindrar utan nycklar. En luddlåda är nu monterad bakom tvättmaskinerna, som
förhoppningsvis kommer leda till färre stopp i avloppet.
Trädgård och omgivning: Plocka gärna plommon, både i träd och på mark!
Nästa styrelsemöte: tisdag 26 september

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: 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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