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VESSLANBLADET
Ekonomi och avgiftsfri månad
En glad nyhet är att vi ska ha en
avgiftsfri månad i januari 2020.
Orsaken är ett bra resultat för
nuvarande år. I övrigt är avgiften
oförändrad resten av året.
Budgeten för 2020 är beslutad i
styrelsen och anpassad till
underhållsplan och ränteläge.
Informationsmöte
Ett informationsmöte om budget och
annat kommer att hållas
den 13 december kl 17.30 i
anslutning till Luciakaffet. Då kan
du som medlem ställa frågor till
styrelsen.

Utemiljön
Nu är det höst, utemöblerna är
inplockade och den första snön har
redan kommit.
Mörkret faller tidigt på dagarna och
för att synas på gång- och cykelbanor är det viktigt med lampor och
reflexer. Cykelbanan längs med ån
används än för biltrafik.
Höstlöv och grus kommer lätt med
in i entréerna. Se till att de inte
fastnar i hisspringorna.

För att få det mysigare och trevligare
på gårdarna kommer julgranar att
sättas upp i december.
Julkransar, som boende är med och
binder, sätts upp vid portarna.
Trivselgruppen ser till att material
finns till arbetet med detta som sker
den 30 november i föreningslokalen.
Vi välkomnar då minst en person
från varje trappuppgång att delta och
binda krans till sin port.

Underhåll
Underhållsplanen är fastställd. De
stora åtgärderna är byte av värmeväxlare, som ska göras 2020, och
rengöring och behandling av tak som
kommer att göras under de närmaste
tre åren. Offerter tas nu in för
utförande av arbetet.
Bredband
Nu är installationen av stadsnät klar
och vi har fått information om hur
man kan välja tjänster för internet,
TV och telefoni. En utförlig
beskrivning om hur man väljer och
ansluter sig finns på hemsidan,
www.hsb.se/malardalarna/brf/vesslan

samt i bifogat blad.

Trivselkommittén
Ett höstprogram är fastställt och
påbörjat.
Vi har redan haft Oktoberfest med
fin musik och hög stämning. Den var
besökt av ett 25-tal medlemmar.
Dessutom har vi haft yogapass och
gjort en resa till PJ Design i
Ölmbrotorp.
Bokträffarna och Bingon med ett 15tal deltagare är igång på 2:a resp 4:e
torsdagen i månaden.
Kommande aktiviteter är
kransbindning, julpyssel och
Luciakaffe.

Nya medlemmar

Valberedningen har ordet
För en bostadsrättsförening som vår
är det oerhört viktigt att ha aktiva
och engagerade människor. När vi
tittar framåt så ser vi behov av
kunskap i juridik och teknik i vårt
styrelsearbete. Om någon skulle vara
intresserad av eller har frågor kring
ett engagemang i t ex. styrelsen så
kontaktar ni mig eller någon annan i
valberedningen.
Valberedningens ordförande
Bengt Lundström 070-691 45 25
bengtolundstrom@gmail.com.

Jenny Nystrand, 11 C
Annika Almqvist, 15 B
Ulla Allard, 13 A
Ingbritt o Kjell-Ingvar Rödin, 17 A
Liv o Johnny Åkesson, 15 B
Fredrik Selander o Jonna Werner

Vi hälsar nya medlemmar välkomna
till föreningen.

Styrelsen önskar alla boende en god
Jul och ett Gott nytt år.

