Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
SENASTE STYRELSEMÖTET VAR DEN 13 OKTOBER

Tack alla som deltog på städdagen!
I det friska höstvädret var vi många som hjälptes åt att städa och fixa i och runt våra hus. Vad duktiga
vi är – och vad fint det blev! Även våra kärl i miljöstugan är rengjorda och i trädgården är det satt nya
lökar som dyker upp till våren. Det ser vi fram emot!

Undanflyttade prylar

Kalibrering av värmesystemet

Prylar som stått i våra gemensamma utrymmen utan
tillåtelse lades undan i samband med städdagen. Ni
som saknar något, kontakta styrelsen på direkten så
att ni kan ta hand om dessa.

Styrelsen har beslutat att ta in hjälp för att
kalibrera värmesystemet. En kalibrering medför
jämnare värme i våra radiatorer nu när det blir
kallare ute. Besök av våra lägenheter ingår i
arbetet. Vilka dagar det blir meddelas senare.

Ont om cykelplatser
Det är ont om cykelplatser i gemensamma utrymmen,
särskilt i 9:an. Du som vet med dig att du har en cykel
som inte är funktionsduglig, eller har en cykel du inte
använder, ta gärna hand om den eller släng den så att
övriga får plats med sina cyklar. Tack!

Böter för fimpar och skräp
Mycket skräp plockades upp runt våra hus på
städdagen. Det kan så klart vara andra än vi själva i
föreningen som slänger fimpar och skräp. Nu har i
alla fall regeringen beslutat att det från och med 1
januari 2022 blir 800 kr i böter för slängt skräp,
inklusive godispapper, fimpar, snus och tuggummi.

Storstädning i husen
Som nämndes på städdagen kommer en storstädning
att beställas för våra trapphus och gemensamma
utrymmen. Vilka dagar det blir meddelas senare.

Saker i hobbyrummet
Saker får inte lämnas kvar i hobbyrummet. Plocka
gärna undan efter dig när du använt rummet klart.

Tillfälliga namnskyltar
Styrelsen har önskemål att fräscha upp tillfälliga
namnskyltar på våra dörrar och entrétavlor. Ni
som har tillfälliga skyltar för en inneboende eller
andrahandsgäst, meddela styrelsen senast 15
november vem det är och vad det ska stå exakt
på skylten så uppdaterar vi överallt.

Plocka undan saker och
dörrmattor i trapphusen
Vi har fått in rapporter om att det fortfarande
förekommer saker i trapphusen. Det får inte
finnas något utanför våra ytterdörrar pga
brandrisken och risken för att snubbla eller halka
vid en evakuering där sikten kan vara begränsad.

Glöm inte att flytta bilen
Från och med 1 november är det datumparkering på våra gator. Som ni vet har
Hässleholmsvägen parkeringsförbud på
fredagar 8.00-16.00. Den 5 november är
första fredag det börjar gälla.

Kommande styrelsemöten
Följande onsdagar i höst återstår för styrelsemöten: 17/11 och 15/12.
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