Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 9 april 2019.
Årsstämma 2019: Årets stämma kommer hållas torsdagen 23 maj kl. 18.30. OBS! Ändrat datum
För att hinna åtnjuta förtäringen som bjuds så är medlemmar välkomna från kl 18.00. Kallelse
kommer hem till alla medlemmar senast två veckor före stämman, tillsammans med alla handlingar.
Intresserad av att sitta med i styrelsen nästa år? Varje år väljs ett antal nya medlemmar till styrelsen
då folk slutar eller flyttar, därför söker valberedningen efter personer som vill sitta i den nya
styrelsen som väljs i maj. I valberedningen sitter Ann-Helen Johansson, Mikaela Ericsson Evensen och
Britt Ljungqvist. Se info från valberedningen i alla trapphus.
Gemensam städdag: Söndag den 12 maj är det städdag i föreningen. Vi ses kl. 11 utanför
miljöstugan, sedvanlig förtäring erbjudes efter välförtjänt arbete! Ägodelar som cyklar och
barnvagnar ska märkas med VÅR19 om de finns i de gemensamma förråden. Sådant som ej är märkt
kommer att tas omhand. Styrelsen ber alla att ombesörja sommarförvaring av pulkor och annat som
ej är säsong, för att skapa bättre plats.
Balkonger: Styrelsen utreder och kommer sannolikt behöva göra ett omfattande arbete med
balkonger och medföljande renovering kring det. Mer information om framtida renoveringar
kommer tillsammans med kallelsen till årsstämman.
Viktig information i brevlådan: Alla lägenheter har fått viktig information i brevlådan, dels
om att MSB ska göra inspektion i våra skyddsrum (därför behöver vi nycklar till förråd i
skyddsrum) och dels om ny portkod 1/5. Vänligen läs informationen!
Lägenhetsbygge på Halmstadsvägen: Styrelsen ser att förtätningen av vårt närområde
påverkar föreningen negativt och har därför skickat in en skrivelse med våra
synpunkter. Det gäller främst insyn, skugga och parkeringsmöjligheter. Vill ni läsa
styrelsens skrivelse så finner ni den på vår hemsida www.brittsgrannar.se.
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.
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.
Återkommande information från styrelsen: Det informationsblad som lämnas ut
till nya grannar är uppdaterat och finns nu även i kortversion här på anslagstavlan.
I den inglasade delen finns även uppdaterad info vid frågor till styrelsen eller behov
av hjälp när det gäller fastigheten.
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