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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  

 

 

Snart är våren här, även om det kan kännas långt borta just nu i vårt fina vinterland på 

Västgötaresan. Vi i styrelsen planerar att förbättra vår utemiljö under våren, läs mer om gå-

turen nedan.  

 

Utemiljöarbete - gåtur i föreningen 

Vid två tillfällen nu på vårvintern tar vi en rundtur genom vår förening och tittar på utemiljön. 

Vad är bra med vår utemiljö och vad vill vi förändra? Vid rundturen använder vi oss av 

Boverkets planeringsverktyg. Vill du redan innan gåturen bekanta dig med mallen går det bra 

att hämta ett exemplar den 26 februari när expeditionen är öppen. 

Följande datum för gåturen är bra att anteckna i almanackan: 

lördag 9 mars kl.11.00 och tisdag 12 mars kl.17.30 

Samling vid nya informationstavlan vid Västgötaresan 1. 

 

Extrastämman 
På extrastämman i slutet av förra månaden beslutades följande: 

 Vgr 30 rustas till mötesrum och expedition samt relaxavdelning med bastu 

 Vgr 37 rustas till övernattningslägenhet (och evakueringslägenhet) 

 Vgr 95 rustas till föreningslokal som kan hyras till t.ex. festligheter  

 

Våffelfest 

Våffeldagen infaller i år på en måndag men vi vill ändå passa på att ta vara på denna trevliga 

tradition och hålla i ett våffelkalas söndag den 24 mars kl.14.00. Lokal är i dagsläget öppet, 

eftersom föreningens samlingslokaler rustas upp under våren. Mer information kommer 

längre fram. Vill du hjälpa till med ett våffeljärn och lite tid hör gärna av dig 

till brf81vastgotaresan@live.se. 

 
Fönsterlister 
Snart kommer ni få ett brev gällande fönsterlister och bytet av dessa. Glöm inte att anmäla om 

ni vill ha tjänsten utförd. Om ni väljer att göra arbetet själva hämtas materialet enligt 

instruktion i brevet. Marianne Svahn har varit testperson för bytet och hon är mycket nöjd! 

Det märktes stor skillnad, det blev mindre drag och varmare vid fönstren.  

 

Expeditionen öppen 26 februari 

Tisdag 26 februari från kl.18.30 till 19.30 är expeditionen på Västgötaresan 95 öppen för alla 

som behöver nya fläktfilter eller som vill träffa en styrelsemedlem. Kom gärna förbi och 

berätta om dina tankar runt vår förening och ditt boende. Styrelsemedlemmar ger dig gärna 

tips och råd när du planerar badrumsrenovering eller andra förändringar i din bostadsrätt. Du 

kan naturligtvis även lämna dina synpunkter och idéer i vår brevlåda vid expeditionen eller 

via mail till brf81vastgotaresan@live.se.  

/Styrelsen  
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