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Bästa medlem, 
Nu händer det saker i våra gemensamma lokaler! Är du nyfiken och vill följa arbetet så kan                 
du kika in på hemsidan. Snart kommer det regelbundet upp bilder där från renoveringen.  
 
Städdag lördag 11/5 
Lördag 11e maj är det dags för vårens städdag! Då har vi medlemmar chans att snygga 
till och förbättra vår utemiljö. För att utnyttja tiden så väl som möjligt vill vi gärna ha in 
förslag från er medlemmar om vad ni skulle vilja få gjort på städdagen. T.ex. städa soprum, 
rensa i rabatter eller plocka skräp. Har du några förslag? Skicka gärna ett mail till oss på 
brf81vastgotaresan@live.se och skriv vad du kan bidra med under dagen! Mer info om 
städdagen kommer i nästa månadsbrev. 
 
Föreningslokaler stängda 
Då vi renoverar våra föreningslokaler så är nu Vgr30, 37 och 95 stängda ett tag framöver. 
Tvättstugorna är öppna som vanligt. 
 
Expeditionen  
Tisdag 26 mars inviger vi vår nya expedition på Västgötaresan 30, kom och fira med oss! 
Välkommen med dina frågor eller bara för umgänget. Tiden är 1830-1930 som vanligt. 
OBS! Expeditionstid april: Då valborg infaller på vår expeditionstid 30e april så flyttas 
tiden till 23e. Varmt välkommen då istället.  
 
Digitala månadsbrev 
Från och med maj kommer du få månadsbrevet digitalt då vi tänker miljösmart. Vi vill därför                
ha in era epostadresser så vi kan skicka brevet till er. Fyll i talongen nedan och lägg i                  
brevlådan vid expeditionen senast 31 mars. För er som inte har tillgång till epost så finner ni                 
månadsbrevet på hemsidan, i punkthusen och i tvättstugorna.  
 
/Styrelsen  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Namn: _______________________________________________________________ 

Adress: _______________________________________________________________ 

Lägenhetsnr: ____________ 

Epost: _______________________________________________________________ 

 

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  
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