HSB Brf 81 Västgötaresan
Medlemsinformation april 2019

Bästa medlem!
Städdag lördag 11/5
Lördag 11e maj är det dags för vårens städdag! Vi startar kl. 10 med gemensam samling vid
95:an. Vid lunch bjuds alla deltagare på hamburgare (grönt alternativ finns). Dagen avslutas
vid 14. Under dagen kommer alla med barnasinne, små som stora, få bygga sitt eget
insektshotell! Spara gärna små konservbukar (t.ex. majs) som vi använder till bygget. Om
det finns någon som vill hjälpa till med en skruvdragare och sin tid, hör av er till Daniela på
daniela@geolorenz.se. Det kommer finnas en container för skräp, dock EJ vitvaror eller
elektronik.
Fönsterlister
De utlovade instruktionerna för listbyte uteblir på grund av tidsbrist.
Vi saknar information från 40 stycken hushåll gällande bytet av fönsterlister! Ni som har
missat att informera styrelsen om ert val, kontakta fastighetsskötare Anna snarast på
0702073397.
Altantak, altantrall och staket
I vår kommer riktlinjer för hur våra framsidor och baksidor ska se ut gällande altantak,
altantrall och staket. Riktlinjerna grundar sig i säkerhet och våra hus status. Har du ett bygge
på fram- eller baksida behöver du kontrollera att du har ett brukaravtal med styrelsen. I vår
kommer SBC ut och besiktigar, mer info kommer längre fram.
Går ni i fixarplaner för er utemiljö bör ni vänta med detta tills besiktningen och riktlinjer är
klara.
Årsstämma
Välkommen på årsstämma torsdag 23 maj klockan 19. Lättare förtäring serveras. Kallelse
utgår senast två veckor innan stämman.
Föreningslokalerna
För att hålla kostnaderna nere för vår renovering så kommer vi behöva hjälp av er
medlemmar att montera lådor och stommar i föreningslokal och övernattningslägenhet. Vi
vill ha hjälp av max sex stycken medlemmar under en dag i slutet på april/början på maj.
Som tack för ert arbete så bjuder föreningen på god middag vid tillfälle.
Målningen
Efter målningen av våra radhus förra året blev det lite färgspill på sina ställen. Detta kommer
åtgärdas när vädret tillåter. Har ni något spill hos er - dokumentera! Skicka dokumentationen
till brf81vastgotaresan@live.se. Ni som inte redan informerat styrelsen om spillet, hör av er
till Anders Lööw via mail till anders@loowsmaleri.se.

Felanmälan vardagar kl. 07-21: SBC:s kundservice 0771 – 722 722
https://www.sbc.se/Kontakta-SBC/Felanmalan1/

Felanmälan jourtid:

Montage & Fastighetsservice
Jan Granvik 070 – 325 61 26 (från kl. 16)

Expeditionstid: Sista tisdagen varje månad kl. 18:30 – 19:30 (ej juli och dec)
Hemsida: https://www.hsb.se/uppsala/brf/vastgotaresan

Beskärning av buskage
Nu under våren kommer fastighetsskötarna ansa, beskära och gödsla buskage, jordförbättra
längs med Västgötaresan samt utmed alla våra små "tomtar" och övriga grönytor. Buskar som
har blivit för risiga eller dött kommer tas bort och ersättas med nya plantor. Det kommer bli
ett tydligt ingrep i utseendet i år eftersom många buskar inte beskurits på flera år och behöver
en föryngring. Därefter kommer det bli lättare att hålla rätt på de olika buskarnas växtsätt.
Sävjadagen 18/5
Lördag 18 maj är det vår stadsdelsdag! Kl. 11-15 finns det många aktiviteter på Sävja
Kulturcentrum, bland annat dans, teater och prova på graffitti.
Expeditionen
Kom ihåg: Valborg infaller på vår expeditionstid 30e april så ni är varmt välkomna tisdag 23e
istället!
Digitala månadsbrev
Månadsbrevet kommer digitalt från nästa månad. Vi saknar fortfarande många av era
mailadresser. Har du inte redan gjort så, fyll i talongen nedan och lämna i brevlådan vid 95:an
snarast.
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