Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
SENASTE STYRELSEMÖTET VAR DEN 1 JUNI 2022

Ny styrelse
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter antogs på föreningens
årsstämma den 25 maj. Vi har en ny ordförande i Mikael Johannesson (hus 7). Här presenteras
alla namn i styrelsen och vilka uppdrag var och en har.
Ordinarie
•

Mikael Johannesson (7:an) – ordförande, samt ansvar för nycklar och lås

•

Niklas Wrane (11:an) – sekreterare, samt ansvar för hemsida, e-post + medlemsblad

•

Helena Bonnevier (9:an) – tvättstuga och föreningslokal

•

Erik Salander (9:an) – kontakt i projektet med större husrenovering framåt

•

Fatos Shala (9:an) – brandskydd och teknikfrågor, bland annat värmesystem

•

Annika Åsäter (11:an) – medlemsärenden, trädgård, miljöstuga + bevakare av FB-grupp

Suppleanter
•

Kalle Bergqvist (9:an) – kassör

Stor uppslutning på årsstämman
Många slöt upp till årsstämman i föreningens
lokal den 25 maj. Röstlängden fastställdes till
20 personer. Efter nedbantade årsstämmor
2020 och 2021 var det trevligt att återigen
kunna träffas så många samtidigt. Stort tack till
alla närvarande!
Årsredovisningen för 2021, inklusive budget för
2022, delades ut till alla hushåll inför stämman,
men finns också publicerad på hemsidan under
Föreningen → Ekonomi, årsstämma och
årsredovisningar.

Uppskjuten stamspolning
Den tidigare annonserade stamspolningen i
våra hus skjuts upp till efter semestern. Mer
information kommer!

Vattna gärna våra blommor
under sommaren
Passa gärna på att vattna våra blommor i
krukorna och rabatterna utanför våra hus om
jorden verkar torr eller blommorna ser trötta ut.
Tack på förhand!

Extra uppsikt under sommaren
Vi vill också påminna om att se till så att ytterdörrarna till våra hus går igen ordentligt nu när
det blir sommar och vi är många som befinner
oss hemifrån under längre perioder.
Håll också gärna lite extra koll på om du ser
avvikande aktivitet i och utanför våra hus – och
rapportera detta till styrelsen, alternativt ring
polisen om det är av allvarligare slag.
Vi passar på att önska alla en trevlig sommar!

Kommande styrelsemöten
Styrelsemöten är planerade på följande onsdagar kl. 19:15-21:15 under hösten:
24 augusti, 28 september, 26 oktober samt 7 december.
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