Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
Senaste styrelsemötet var 20 januari 2021.
Senaste nytt om värmesystemet
Flera av er har haft kallt i lägenheten och arbetet fortsätter att hjälpa er med lägenhetsbesök för
att åtgärda kalla element.
På sikt behöver vi antagligen också byta ut delar av värmecentralen eftersom systemet inte kan
köras på full effekt som det är nu. Som en förberedande åtgärd kommer en mindre uppdatering
att behöva göras inom de närmsta veckorna. Det medför ett tillfälligt stopp av systemet under ett
par timmar, vilket vi tror och hoppas påverkar värmen i våra lägenheter så lite som möjligt.
Information om stoppet kommer på lapp i våra brevlådor, i hissarna och på hemsidan.
De kärvande dörrarna
Det är beställt arbete för att ordna ytterdörrarna till 7:an och 9:an som fortfarande beter sig
onormalt.
Även ena dörren till miljöstugans garageport är svår att stänga så arbete är beställt där också.
Nya avfallskärl i miljöstugan – men fortfarande slarv med tillplattning
Fem nya kärl finns för papperskartonger. De är lite större än de tidigare så vi får mera plats.
Samtidigt behöver vi åter påminna om att platta till era papperskartonger innan ni slänger dem.
Många verkar fortfarande slarva, till exempel med bag-in-box-kartonger. Skillnaden mellan en
tillplattad och inte tillplattad kartong kan vara en faktor 10 och ibland ännu större om kartongen
är stor. Är vi många som slarvar blir kärlen snabbt överfulla.
Så snälla, ta de få sekunder det tar till att platta till kartongerna så slipper vi beställa extra
tömningar. Tack på förhand!
Kommande styrelsemöten och årsstämma
Styrelsemöten är planerade till kommande onsdagar under 2021:
17 februari, 24 mars, 21 april och 19 maj.
Årsstämman hålls onsdagen den 26 maj. I vilket format är ännu oklart.
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