juli 2018

HSB Brf 81 Västgötaresan
Medlemsinformation

Denna medlemsinformation vill vi börja med att tacka er som kom på
årsstämman och tog del av genomgången av föreningens ekonomiska läge
samt vad som hänt hos oss under året.

Ny styrelse
Föreningens nya styrelsen som valdes på föreningens årsstämma den 26 april samt gjorde ett
konstituerande direkt efter stämman är som följer:
Kent Paulusson
Vgr 26
Ordförande (nyval)
Viktoria Rydberg
Vgr 5
Sekreterare (omval)
Kent Elmnert
Vgr 35
Ledamot
(omval)
Daniela Lorenz
Vgr 1
Ledamot
(nyval)
Kristin Söderpalm
Vgr 65
Ledamot
(nyval)

Ny förvaltare
Det är inte bara en ny sammansättning i styrelsen utan även en ny teknisk förvaltare som
kommit till oss. Torbjörn Granström har fått nya uppdrag och vi välkomnar Chatarina
Hillerström Vagli från SBC till oss här i HSB Brf81 Västgötaresan.

Gräsklippare
För er som är nya samt en liten påminnelse till oss som bott här en längre tid så köpte
föreningen in nya manuella gräsklippare till föreningen. Dessa är utställda i redskapsförråden
och finns till för oss brh.

Kräftskiva
Är du en av våra föreningsmedlemmar som tycker det är kul att planera
festligheter för och med några av dina grannar?
Styrelsen tänker sig någon form av gemensam kräftskiva på Torget.
Har Du någon annan idé? Hör av dig snarast till föreningsmailen på
brf81vastgotaresan@live.se för att öka på trevligheterna i föreningen och lära känna dina
grannar!
Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
Informationen från styrelsen

Felanmälan : SBC:s kundservice 0771 – 722 722
Vardagar 07:00 – 21:00 (övrig tid jour)
https://www.sbc.se/Kontakta-SBC/Felanmalan1/

Jour: Montage & Fastighetsservice
Jan Granvik 070 – 325 61 26
gäller från kl. 16:00
Expeditionstid: Sista tisd. varje månad kl. 18:30 – 19:30 (ej juli och dec.)
Hemsida: https://www.hsb.se/uppsala/brf/vastgotaresan

Ni har nyligen fått information angående uppsägning av er bilplats. Denna kommer som det
stod i följebrevet förnyas och avtalen uppdateras och skrivas om. Uppsägningen är en följd av
det arbete som görs kring vår parkeringssituation i föreningen.
Vid samma tillfälle delades en folder ut, Vem underhåller bostadsrätten, för
att underlätta för dig som bostadsrättshavare. Den gör det tydligt när det är
ditt ansvar och när det är föreningens ansvar i bostadsrätten. Som
bostadsrättshavare har vi ju alla både rättigheter och skyldigheter.

Målning 2018
Nu har Anders Lööws Måleri och Lyckåsens Måleri varit hos oss i föreningen i ett antal
veckor och det har verkligen blivit fina resultat på våra radhus. Den ojämna sidans gråa samt
flera röda huskroppar börjar bli klara. Dörrar byts ut och målas om och i september kommer
hela projektet med radhusen stå klart om vädret tillåter.
Under v. 28 – 30 är det uppehåll och målarna har semester. Eventuellt är det någon enstaka
målare som målar dörrarna utanpå.

Vattenförbrukning och grillning
Med tanke på rådande omständigheter med lite nederbörd och stark sol och
värme vill vi be er att använda vattnet med återhållsamhet. Ännu är det inte
bevattningsförbud i hela kommunen och vi hoppas att det så slipper bli.
Det är även viktigt som ni alla vet att när vi grillar drar vi ut grillen från våra fasader så inte
olyckan är framme. För dig som bor i lägenhet med balkong är det tyvärr ingen grillning på
balkongen (punkt 14 ordningsreglerna). Föreningen tillhandahåller en fast grill på Torget (Vgr
48) för medlemmen som vill.

Vi önskar er en
varm och skön sommar!
På återseende i augusti igen
/ Styrelsen

