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Medlemsblad för Britts grannar
SENASTE STYRELSEMÖTET VAR DEN 3 JUNI

Bifall för förslaget om månadsavgifter – nya avgifter i oktober
Vid årsstämman den 26 maj blev det bifall för det förslag till utjämning av månadsavgiften som
styrelsen föreslog årsstämman att rösta ja eller nej till. Beslutet innebär följande:
att

avtal för tilläggsavgifter upphör gälla,

att

kvarstående tilläggsavgifter fördelas så att alla lägenheter får en årsavgift
motsvarande en identisk procentuell höjning från 2003 då lägenheterna gjordes om
från hyresrätter till bostadsrätter, samt

att

de nya avgifterna träder i kraft från och med månadsavgiften för oktober 2021.

Hur stor den nya avgiften blir för varje lägenhet framgår i de handlingar som delades ut till alla
hushåll inför årsstämman.

Lyckad besiktning
Besiktningen av våra balkonger och fasader den 1 juni gick bra och den tekniska genomgången
fortgår. Tack till er som möjliggjorde tillträde till er lägenhet! Vi väntar nu på svar från
besiktningsfirman och vet mer till hösten hur det blir med renoveringen.

Bollplanen för alla medlemmar
Även om bollplanen i första hand är avsedd för bollspel och lek för barn får den också användas
för kalas, fest och andra tillställningar. Tänk bara på att göra i ordning och städa ordentligt efter
er. Styrelsen hoppas alla kan samsas om användandet av planen.

Normala tider i lokalen över sommaren
Mellan 1 juli-15 augusti återgår vi till normala uthyrningstider för lokalen. Det betyder att ny
bokad dag påbörjas kl. 12.00 och avslutas kl. 12.00 nästa dag. Regeringens uppmaning om att, om
möjligt, jobba hemifrån gäller till och med september så de särskilda uthyrningstider för lokalen
som tidigare gällt pga pandemin förväntas åter börja gälla fr o m 16 augusti.

Matglada odjur i trädgården
Vi har fått besök av ovälkomna fyrfota gäster runt våra hus, kanske lockade av glömda matrester
efter picknick och kalas. Tänk på att aldrig lämna ätbart efter er, särskilt inte nu på sommaren.

Vattna gärna våra blommor!
Vi uppmanar fortfarande till att vattna våra blommor i krukorna utanför våra hus. Tack!

Ny styrelse efter årsstämman
Nya styrelsen är: Oscar Hagman (ordf.), Tommy Larsson (kassör), Christian Ottesen, Fatos Shala,
Niklas Wrane, Annika Åsäter. Suppleanter: Kalle Bergqvist, Helena Bonnevier och Susanne Peyre.

Kommande styrelsemöten
Följande onsdagar i höst är planerade för styrelsemöten: 25/8, 15/9, 13/10, 17/11 och 15/12.
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