Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 24 oktober 2017.
Trädgård och omgivning: Stort tack till alla som bidrog under städdagen, vi fick stor mängd arbete
gjort. Under städdagen tittade vi även över utemöbler och uppfräschning av dessa framöver. Hoppas
ni hade trevligt med grannarna!
Portlås: På måndag den 30 oktober påbörjas arbetet med installering av nytt passersystem i våra tre
portar. Detta kommer möjliggöra portkod, porttelefon samt taggar. Installationen kommer ta
ungefär en vecka när den påbörjas. I en första fas kommer portkod att aktiveras (den distribueras till
varje hushåll under kommande vecka), därefter fyller vi på med fler funktioner. Nycklar kommer att
fungera som vanligt och låsen kommer inte att bytas ut. Var beredd på att behöva använda antingen
portkod eller nyckel för att ta er in genom porten så snart installationen är slutförd.
ComHem: Avtalet med ComHem är förlängt i tre år. Det kommande avtalet är likvärdigt det
befintliga, vilket innebär att det inte blir förändring i utbud av kanaler.
Lufta element: Om ni ska lufta era element, var uppmärksam på att det inte blir läckage. Styrelsen
kommer beställa in några nya nycklar som är till utlåning. Hör av er om ni behöver hjälp från
styrelsen när ni ska lufta era element.
Brandvarnare: Alla boende är ansvariga för att ha en fungerande brandvarnare, och vi vill från
styrelsen påminna om att ni kontrollerar att den fungerar.
Nästa styrelsemöte: tisdag 21 november

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: Den som inte har en låskåpa uppmanas av styrelsen att köpa en.
Lokalansvarig: Ansvarig för vår föreningslokal är Susanne Peyre. 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
Trädgårdsgruppen: Är du intresserad av att vara med?
Maila tradgardsgruppen@brittsgrannar.se.
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