Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
SENASTE STYRELSEMÖTET VAR 17 FEBRUARI 2021.

Följetongen: Det svaga värmesystemet
Stoppet av värmesystemet gick bra. Det fastslogs problem med programmeringen av systemet
och att det kan vara anledningen till att systemet inte går att driva på full effekt.
Vi kan återigen bara beklaga att det drar ut på tiden, men vi lovar att vi arbetar för fullt med att
hitta en hållbar lösning. Tyvärr är vi inte ensamma om att få hjälp i den kalla period som råder.
Följetongen: De kärvande dörrarna
Som meddelats tidigare har ytterdörrarna till 7:an och 9:an svårt att stänga sig. Justeringar har
gjorts, men tycks inte hjälpa. Samtidigt verkar dörrarna påverkas mycket av till exempel
yttertemperatur och grus som kommer emellan. Vi ber våra leverantörer felsöka vidare.
Så länge, tänk på att ta en koll extra så att dörren verkligen går igen efter dig! Tack!
Uppdaterade uthyrningsregler för lokalen
Uthyrningsreglerna för lokalen uppdateras tillfälligt för att stödja behovet av närkontor under
pandemin. Hur det blir när saker och ting återgår till det normala får vi se. Följande tider råder:
•
•
•
•

Måndag – torsdag:
Fredag
Fredag – lördag:
Lördag – söndag:

00:00-24:00
00:00-16:00
16:00-12:00
12:00-24:00

Se upp för snö och is från taken!
Se upp för nedfallande snö och is från taken, speciellt när temperaturen kryper över noll grader!
Plocka undan i trapphusen – snubbelrisk vid brand!
Det har varit många saker i trapphusen på sistone. Det innebär inte bara en större brandrisk i sig,
det gör det svårare att ta sig ut med saker i vägen. Tänk om det börjar brinna och någon skulle
fastna eller snubbla i rökdimman och inte hinna ta sig ut pga detta – det vore väldigt tragiskt!
Undvik stark färg i hobbyrummet
Hobbyrummet i 11:an saknar ventilation för starka ångor och det luktar snabbt starkt i
trapphusen. Använd därför endast vattenlösliga ämnen i fortsättningen. Tack!
Kommande styrelsemöten och årsstämma
Styrelsemöten är planerade till kommande dagar under 2021:
Onsdag 24 mars, onsdag 21 april och måndagen 17 maj.
Årsstämman hålls onsdagen den 26 maj. I vilket format är fortfarande oklart.

Brf Britts grannar
Hässleholmsvägen 11, bv
121 53 Johanneshov

Organisationsnummer: 769606-7524
brittsgrannar.se
styrelsen@brittsgrannar.se

