Brf Britts grannar

Medlemsblad för Britts grannar
SENASTE STYRELSEMÖTET VAR DEN 28 SEPTEMBER 2022

Städdag söndagen den 16 oktober
Som skrivits om tidigare är höstens städdag planerad till söndagen den 16 oktober. Vi samlas
utanför miljöstugan kl. 10.
Följande står på att göra-listan:
•

•

Utomhus:
o Kratta löv och rensa ogräs i rabatter, runt gatsten och i trappor, samt göra rent
staketen runt lekplats och bollplan.
o Sätta lökar som styrelsen köper in.
o Olja in parksofforna.
Inomhus:
o Spola kärlen i miljöstugan, samt städa cykelrum och vindskorridorer.

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.
Välkomna!

Märk cykeln inför städdagen

Inga barnvagnar i trapphus

Inför städdagen ska alla cyklar i förråden vara
märkta. Omärkta cyklar kommer att plockas
bort. Om du saknar märklapp, sätt en bit tejp på
cykeln som du skriver namnet på.

Barnvagnar och annan inredning, exempelvis
dörrmattor, får inte förvaras i trapphusen.
Anledningen är fara vid brand (både risken för
spridning och risken att fastna eller snubbla vid
utrymning).

Problem med hissarna

Det här verkar främst förekomma i 7:an och 9:an,
så ni som bor där, respektera gärna detta.

Som ni säkert märkt har det varit problem med
hissarna i våra hus, framför allt i 7:an där ett
nytt styrkort behöver installeras. Styrkortet är
levererat, men det saknas några delar innan
installationen kan utföras. Styrelsen ligger på
våra leverantörer.

Slukhålen på uppfarten till 11:an
På städdagen fyller vi igen de små hål som finns i
början av uppfarten till 11:ans garage. Styrelsen
har köpt in lämpligt material.

Kommande styrelsemöten
Styrelsemöten är planerade på följande onsdagar under hösten (kl. 19:15-21:15):
26 oktober och 7 december.
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