
HSB Brf 81 Västgötaresan 
Medlemsinformation januari 2019 

 

 

 

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  

 

 

 

God fortsättning på det nya året!  
 

Hemsidan 

Vi hoppas ni surfar in på vår hemsida då och då. Där får du som medlem matnyttig info som 

viktiga kontaktuppgifter, uppdaterat kalendarium, månadsbreven, föreningens stadgar, 

expeditionstider och mycket mer! https://www.hsb.se/uppsala/brf/vastgotaresan 

 

Expeditionen öppet 29 januari 2019 

Efter decemberuppehållet är expeditionen öppet som vanligt igen sista tisdagen i månaden. 

Tisdag 29 januari kl.18.30- 19.30 håller vi öppet för alla som behöver nya fläktfilter eller vill 

träffa en styrelsemedlem. Kom gärna förbi en sväng i vintermörkret och berätta om dina 

drömmar för utemiljön inför sommaren. Du kan naturligtvis även lämna dina synpunkter och 

idéer i vår brevlåda vid expeditionen eller via mail till brf81vastgotaresan@live.se. 

 

Årsstämman 

Den 23:e maj är det årsstämma. Då får du som medlem info om föreningens ekonomi, 

styrelsens arbete, framtida investeringar m.m. Så boka in datumet i kalendern redan nu, vi 

återkommer om tid och plats.  

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2019. Ta tillvara på 

din chans att påverka i föreningen! Så här skriver du en motion: 

 Skriv en rubrik som kortfattad beskriver ärendet. 

 Observera att om du vill ta upp fler ämnen ska du skriva en motion för varje ämne. 

 Beskriv nuläget, problemet eller behovet. 

 Avsluta motionen med att föreslå det beslut som du tycker att årsstämman ska ta och argumenten för ett 

sådant beslut. 

 Skriv under med ditt namn. 

 Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse. 

Extra stämma med efterföljande dialogmöte 
Styrelsen kommer inom kort kalla till extrastämma för att fatta beslut om uppgradering av 

föreningslokalerna enligt 2016 årsstämma våren 2017 (se skärmdump från stämmoprotokoll). 

Efter stämman följer ett kortare dialogmöte om vår utemiljö. Framöver kommer ni bjudas in 

till en Brf-vandring – håll utkik efter mer info! 

  
Radonmätning 
De utplacerade Radonmätarna (puckarna) kommer att börja 

samlas in kring mitten av februari. Fastighetsskötaren kommer med mer detaljerad 

information innan insamling. 

/Styrelsen  
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