Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 12 februari 2019.
Ny portkod från 18/2: Vi byter portkod då boende har uppfattat att obehöriga varit i husen. Inget
allvarligt har inträffat, men det är bra att byta kod ibland av säkerhetsskäl. Alla lägenheter ska ha fått
en lapp med ny portkod. Har du frågor hör av dig till styrelsen.
Årsstämma 2019: Styrelsen planerar för årsstämma i slutet av maj. Årsstämman är alla medlemmars
chans att påverka föreningens arbete. Är just du intresserad av att vara del av styrelsen eller vill du
skriva en motion till stämman?
Miljöstugan: Vi har märkt att vissa kärl används mer än andra och kommer därför ändra antalet kärl
utifrån dessa behov. Det innebär även att kärlen kommer byta plats, så var uppmärksam på detta när
du sorterar. Styrelsen vill fortsatt uppmuntra att vi hjälps åt med att hålla ordning i miljöstugan, att
ex. platta till kartonger och att inte fylla kärlen över kanten.
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.
Tvättstugan: Nya tvättmaskiner och en ny torktumlare kommer att installeras inom en snar framtid.
När styrelsen får leveransdatum kommer information att sättas upp i tvättstugan.
Trädgårdsgruppen: I vår förening har vi en grupp medlemmar som planerar och ger styrelsen förslag
på nya planteringar osv. Är du intresserad att vara med? Maila tradgardsgruppen@brittsgrannar.se.
Nästa styrelsemöte: tisdag 12 mars.

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.
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.
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.
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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