Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
SENASTE STYRELSEMÖTET VAR 21 APRIL 2021

Det här gäller för städdagen
Som tidigare nämnts anordnas vårens städdag söndagen den 9 maj kl. 10-13. Vi samlas utanför
miljöstugan i 7:an kl. 10.00. Pga det rådande pandemiläget uppmanas alla att hålla säkert avstånd till
varandra. Vi kommer endast att hålla till utomhus under dagen för att minimera smittrisken. På
agendan står:
•
•
•

rensning av ogräs i våra blomrabatter
städning av skräp på våra gemensamma ytor
klippning av buskar.

Är vi många går det snabbt. Vid 12-tiden bjuds på korv och fika, där korven grillas på en av våra
nyinköpta utegrillar. Även här tänker vi på att hålla avstånd.
Välkomna!

Det här gäller för årsstämman
Årsstämman hålls onsdagen 26 maj kl. 19.00. Precis som i fjol kommer årets stämma att hållas mycket
kortfattad och endast behandla det nödvändiga. Det blir förtidsröstning för att minimera antalet
närvarande på själva stämman.
Förtidsröstningen sker i föreningslokalen tisdagen den 12 maj och onsdagen den 13 maj, båda dagarna
mellan kl. 18.00 och 20.00.
Informationsbrev kommer i brevinkastet.

Uppdaterad hemsida
Några mindre uppdateringar har gjorts på vår hemsida brittsgrannar.se i syfte att det ska bli ännu
enklare att hitta. Sidor har flyttats, delats och ibland fått nya namn. Gör gärna ett besök och klicka
runt på sidan för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i föreningen.

Uppdaterade ordningsregler
Det har fortsatt rapporterats in upplevda störningar från grannar under april månad. Att upplevda
störningar förekommer tycker vi är mycket tråkigt. Styrelsen vill återigen påminna om hur lyhörda våra
lägenheter är. Att det är tillåtet att ha fest eller gäster hemma efter kl. 22 betyder inte att det är fritt
fram att vara högljudda och störa sina grannar.
I våra ordningsregler har avsnittet ”Störningar” tydliggjorts. Reglerna finns på hemsidan under fliken
Föreningen. Läs gärna igenom dessa så du vet vad som gäller om du har fest eller planerar att ha
gäster hemma sent.

Bollplanens framtid
Nu är bollplanens korgar nedplockade pga det dåliga skicket, men styrelsen vill såklart uppmuntra till
fortsatt hög aktivitet på bollplanen. Därför ses den nu över för hur den kan användas på bästa sätt
framöver och samtidigt störa så lite som möjligt.

Kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte är planerat till måndagen 17 maj. Efter årsstämman 26 maj bestäms datum för
kommande möten.
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