Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 15 januari 2019.
Miljöstugan: Efter helgerna har det varit väldigt rörigt i miljöstugan. Det har varit överfullt i nästan
alla kärl, t.ex. stora berg av emballage som inte varit tillplattade. Det har också varit felsorterat i
kärlen, t.ex. mycket plast bland pappersförpackningarna och färgade glasflaskor i kärlet för ofärgat.
Vad innebär detta?
• Det blir ökade kostnader för föreningen, vi får självklart betala för överfulla kärl och felaktigt
sorterade.
• Det innebär också att grannar får stå och sortera om det som ligger fel, i ett försök att skapa
ordning i vår gemensamma miljöstuga.
Styrelsen hoppas på ett gemensamt omtag när det gäller miljöstugan, då den är väldigt uppskattad
av merparten av alla boende. Det är ett privilegium att kunna ha möjlighet till sortering inom
föreningen och slippa gå till kommunal sortering. Alla har fått ett informationsblad i brevinkastet där
det tydligt beskrivs hur vi ska sortera våra förpackningar och saker vi önskar slänga.
Julgranar: Efter helgerna slängs julgranen vid bollplanen på Nytorps gärde.
Sandning och skottning: Föreningen anlitar en entreprenör för skottning och sandning, men vid
mycket snö eller halka får alla boende mer än gärna strö ut lite grus vid våra uppfarter och i trappen
eller ta några tag med snöskyffeln. Sand finns i sandboxarna vid varje hus och snöskyfflar samt
borstar finns i varje port.
Föreningslokalen: Regler för lokalen har förändrats, ni kan läsa de nya reglerna i pärmen i
tvättstugan. Där finns även kontaktuppgifter till lokalansvarig. Lokalen bokas på bokningslista i
tvättstugan.
Våra nya stadgar: De stadgar som antogs på ordinarie samt extra årsstämma är nu även godkända av
Bolagsverket. Ni kan nu hitta dessa på föreningens hemsida.
Nästa styrelsemöte: tisdag 12 februari.

Återkommande information från styrelsen
Brandsäkerhet: Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ställa barnvagnar och andra föremål i
trapphus och i vind- och källargångar. Boende är ansvariga för att ha en fungerande brandvarnare.
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. Papperspåsar finns att hämta i miljöstugan. Hör av dig 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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