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Medlemsblad för Britts grannar 
SENASTE STYRELSEMÖTET VAR DEN 15 SEPTEMBER  

 
 

 
 

Uppdaterade avgifter i oktober 
Som tidigare meddelats förändras avgifterna från 
och med oktober enligt årsstämmans beslut 26/5. 

Vanliga frågor och svar på hemsidan 
En ny avdelning med vanliga frågor och svar har 
publicerats på hemsidan och fylls på allt eftersom. 
Den hittas i menyn under ”Föreningen”.  

Nya tider för lokalen  
Under pandemin har vi haft andra uthyrningstider 
än tidigare. Vi har beslutat att fortsätta med dessa. 

• Måndag – torsdag: 00:00-24:00 

• Fredag:  00:00-16:00 

• Fredag – lördag:  16:00-12:00 

• Lördag – söndag:  12:00-24:00 

 

Portarna till 7:an och 9:an 
Det verkar tyvärr fortfarande vara strul med våra 
ytterportar till 7:an och 9:an. Vi kommer att anlita en 
annan firma för att verkligen komma till rätta med 
problemen inför en kallare höst och vinter. 

Låset till cykelförrådet i 7:an 
Låset till cykelförrådet i 7:an har bytts ut mot ett 
som fungerar.  

Översyn av mangeln 
Trots ny mangel i tvättstugan har det varit en del 
problem. Den kommer därför att ses över. 

Fimpar och godispapper 

Det förekommer ganska mycket slängt skräp runt 
våra hus. Ser du något, exempelvis cigarettfimpar, 
plocka gärna upp, även om det inte är ditt skräp. 
 

Kommande styrelsemöten 
På följande onsdagar i höst är det planerat styrelsemöten: 13/10, 17/11 och 15/12. 
 
 

Städdag söndagen den 10 oktober 
Höstens städdag är planerad till söndagen den 10 oktober. Vi samlas utanför miljöstugan kl. 10. 

Följande står på att göra-listan: 

• Plocka skräp, kratta löv, samt rensa ogräs i rabatter och runt gatsten och trappor. 
Ingår även att göra rent staketen runt lekplats och bollplan.  

• Trimma några av våra buskage. 
• Sätta lökar som styrelsen köpt in.  
• Spola kärlen i miljöstugan.  

Tilltugg i form av korv med något att dricka ordnas utanför 11:an vid 12-tiden. 
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