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Medlemsinformation maj 2019

Bästa medlem!
Städdag lördag 11/5
Vi ses på lördag kl. 10 vid Västgötaresan 95. Till lunch bjuds alla deltagare på burgare. Dagen
avslutas runt kl. 14 med ett litet lotteri för alla deltagande hushåll. Kanske är det du som får
veckans mat betald! Under dagen kommer det finnas en container för skräp, dock EJ vitvaror
eller elektronik.
Altantak, altantrall och staket
Riktlinjerna för våra fram- och baksidor är försenade. Vi förstår att det finns medlemmar som
nu vill fixa fint på sina uteplatser inför sommaren och då vill styrelsen påpeka:
- Föreningen kommer besiktiga uteplatserna framöver och är något fel kan ni få göra
om. Så det kan vara bra att vänta med en större renovering.
- Altantrall ska: läggas flytande (ej fästas i fasad), ha bärighet enligt norm och ej täppa
till luftspalt mellan träpanel och husvägg.
- Alla byggen ska godkännas av styrelsen. Ansökan skickas per mail eller lämnas i
brevlådan. Kom ihåg att skicka med detaljerade ritningar! Styrelsen återkommer när
beslut tagits.
Fläkt
Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare ser till att ventilationen fungerar som den ska.
Nedan är bilder som visar hur det ser ut, beroende på vilken fläkt som sitter i din bostad.

Redskap för utlån
I föreningen finns gräsklippare, skottkärra och högtryckstvätt att låna vid behov. Det finns
även partytält att låna vid t.ex. studentfirande eller födelsedagskalas. Visa hänsyn och ta hand
om föreningens material, meddela om något saknas eller inte funkar! Säg till vaktmästare
Janne om du vill låna. Du hittar hans nummer nedan.

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

Tvättstugor
Om du upptäcker ett fel på våra maskiner så ska du göra en felanmälan! Instruktion finns i vår
tvättstugepolicy som sitter i alla tvättstugor. Styrelsen hanterar inte felanmälan av maskiner.
Fönsterlister
För er som ska byta fönsterlisterna själva finns nu instruktioner på hemsidan, se ”Tips för
medlemmar”.
Rökning
Respektera dina grannar och låt inte rök störa! Tänk på att inte röka på balkonger eller precis
utanför husen, röken stiger in till dina grannar. Kasta heller inte fimpar i vår utemiljö! Det är
inte roligt att se och förstör vår miljö.
Årsstämma
Välkommen på årsstämma torsdag 23 maj kl. 19. Lättare förtäring serveras. Kallelse utgår
senast två veckor innan stämman.
Grillning
Njut av grillsäsongen men dra ut grillen från fasaden och se till att röken inte stör dina
grannar.
Expeditionen 28/5
Ni som ska byta fönsterlisterna själva, kom ihåg att hämta ut lister! De som redan bytt lister
upplever bostaden 1-2 grader varmare. I och med förbättringen kommer föreningen kunna
sänka värmen 1-2 grader framöver och spara pengar. Så se till att byta ut dina lister i tid!
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