Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 12 mars 2019.
Årsstämma 2019: Årets stämma kommer hållas tisdagen 21 maj kl. 18.30. Kallelse kommer hem till
alla medlemmar senast två veckor innan stämman, tillsammans med alla handlingar. Motioner ska
vara inne senast 7 april, via mail styrelsen@brittsgrannar.se eller i föreningens brevlåda i hus 11.
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. Ni kan få kontakt med dem via mail ahjo1@hotmail.com eller tel 0709-750 512
Gemensam städdag: Söndag 12 maj är det städdag i föreningen. Vi ses kl. 11 utanför miljöstugan,
sedvanlig förtäring erbjudes efter välförtjänt arbete!
Byta till säkerhetsdörr: Det har inkommit förfrågningar gällande byte av ytterdörr till säkerhetsdörr.
Styrelsen kommer ta fram ett erbjudande via upphandling med företag, detta kommer sedan vara
möjligt för var och en av er lägenhetsinnehavare att utnyttja. Erbjudandet kommer att annonseras på
anslagstavlorna i alla tre hus.
Lägenhetsbygge på Halmstadsvägen: Styrelsen var representerade på samrådsmötet där det
informerades om bygget som är planerat på Halmstadsvägen. Styrelsen kommer att författa ett svar
utifrån hur det påverkar våra hus och vår förening, främst när det kommer till insyn, skugga och
parkeringsmöjligheter. Alla medlemmar kan på egen hand föra fram sina synpunkter till mail:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Senast 9/4 och ange diarienummer 2015-18863.
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 9 april.

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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