Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
God jul och gott nytt år!

önskas alla boende från oss i styrelsen
Senaste styrelsemötet var 11 december 2018.
Brandsäkerhet:
Det står fortfarande en hel del föremål i vind- och källargångar, vilket begränsar framkomlighet och
utgör en brandrisk. Detta gäller även trapphusen. Föremål kommer att tas i förvar, av
brandsäkerhetsskäl, och kommer att slängas om 30 dagar. Styrelsen hoppas att vi kan hjälpas åt att
ta bort föremål. Saknar du något, hör av dig till styrelsen så snart som möjligt.
Jul- och nyårshelgerna:
Efter jul slängs julgranen vid bollplanen på Nytorps gärde. Föreningen har inte längre möjlighet till
samma avtal för hämtning av julgranar, som tidigare år.
Vi får hjälpas åt att platta till kartonger och julklappspapper i miljöstugan så blir det inte överfullt
mellan tömningarna. Särskilt viktigt i jul när det kan bli mycket emballage. Locken ska kunna stängas
på kärlen, är det fullt får vi försöka avvakta tills tömning skett.
Under de mörka månaderna är vi fler som tänder ljus i hemmet. Kom ihåg att släcka stearinljusen och
se över att din brandvarnare fungerar som den ska.
Nästa styrelsemöte: tisdag 15 januari.

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. Papperspåsar finns att hämta i miljöstugan. Hör av dig till styrelsen
om du saknar plastkorg.
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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