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Medlemsblad för Britts grannar 
SENASTE STYRELSEMÖTET VAR DEN 24 AUGUSTI 2022 

 

 

 

Paket i trapphus 
Fler och fler paket beställs på nätet. Om du vet 
med dig att du inte kommer att vara hemma, 
hänvisa gärna till att lämna på Direkten i 
Björkhagen centrum. Paket får inte stå i 
trapphuset pga brandrisken. 

 

Tider i föreningslokalen tillbaka 
till det normala 
Under pandemin uppdaterades uthyrnings-
reglerna för lokalen för att stödja behovet av 
närkontor. Nu återgår vi till de tider vi hade före 
pandemin – kl. 12.00 till 12.00. 

 

Uppdaterade ordningsregler 
Avsnittet ”Störningar” i våra ordningsregler har 
uppdaterats och kan läsas på hemsidan under 
Föreningen → Ordningsregler. 

 

Plocka gärna och ät plommon! 
Våra plommonträd har gett rejält med frukt i år. 
Plocka gärna för att äta, göra sylt, saft eller 
kompott.  

Om du har tid över, passa också gärna på att 
sopa undan fallfrukt och kärnor från våra 
gångbanor och utetrappor. 

 

Matavfall 1 januari 2023 
Vi vill förvarna om att det från den 1 januari 2023 
blir obligatoriskt för hushåll att sortera ut 
matavfallet. Men varför inte börja redan idag? 

Idag sorteras knappt 30 procent av det matavfall 
vi stockholmare skapar. Sverige har som mål att 
minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut 
för att bli biogödsel och biogas. Att göra det 
obligatoriskt är ett steg i det arbetet. 

Påsar för matavfallet finns att ta nederst i 
miljöstugans bokhylla. Lämna sedan avfallet i 
våra behållare utanför miljöstugan. 

 

Kommande styrelsemöten 

Styrelsemöten är planerade på följande onsdagar under hösten (kl. 19:15-21:15): 

28 september, 26 oktober samt 7 december. 

Städdag söndagen den 16 oktober 
Höstens städdag är planerad till söndagen den 16 oktober. Vi samlas utanför miljöstugan kl. 10. 

Följande står på att göra-listan: 

• Kratta löv och rensa ogräs i rabatter, runt gatsten och i trappor. 

• Städa cykelrum och vindskorridorer. 

• Göra rent staketen runt lekplats och bollplan. 

• Spola kärlen i miljöstugan. 

• Sätta lökar som styrelsen köper in. 

• Olja in parksofforna. 

Vi ordnar transport av trädgårdsavfall via storsäckar (Big bag). Ingen container planeras. 

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