Mars 2018

HSB Brf 81
Västgötaresan

MEDLEMSINFORMATION
Just nu har vi ett vintervackert Sävja och Uppsala. Miljön runt omkring oss är ljus, rimfrost i
träden, snö på marken och glada barn som leker i snön. Nu är vi kanske fler som sitter och
väntar på att våren ska komma då det enligt almanackan snart borde vara dags för lite
fågelkvitter och buskar som ska blomma. Vi hoppas att våren kommer och att den stannar ett
tag.
Årsstämman
Nu är det snart dags igen för föreningens årsstämma. Årets datum är den 26 april. Vi ses kl.
19:00 i samlingssalen på Västgötaresan 95.
Dialogmöte med styrelsen
Styrelsen har lite punkter vi vill förmedla och diskutera med er boende i föreningen.
Ett av ämnena är Grannsamverkan, ett annat är arbetet med samlingslokalerna.
Där av kallar vi till ett dialogmöte för att höra era åsikter och förmedla lite
information direkt till er. Vi ses på Västgötaresan 95 den 20 mars kl.19:00!
Hastighet samt parkering i området
När man kör bil upp till sin parkering/garage behöver man tänka på att
sänka hastigheten då sikten är mycket begränsad och väglaget är relativt halkigt! Vi
har dessutom små barn i området som inte syns bakom häckar och snöhögar.

Samarbete med grannförening
HSB Brf 81 har valt att inleda ett samarbete med vår grannförening Växtriket. Styrelserna
träffas för att få lite idéer från varandra samt att göra saker vi båda vinner på i långa loppet.
Kom ihåg
… att rensa era förråd till vårens städdag den 12 maj då föreningen står för en container !
…att ta en titt in på hemsidan (https://www.hsb.se/uppsala/brf/vastgotaresan) då och då för att
uppdatera dig på vad som händer i föreningen. Även en del av dokumenten är uppdaterade.

/ Styrelsen
Felanmälan : SBC:s kundservice 0771 – 722 722
Vardagar 07:00 – 21:00 (övrig tid jour)
Maila på kundtjanst@sbc.se
Jour: Montage & Fastighetsservice
Jan Granvik 070 – 325 61 26 (gäller från kl. 16:00)
Teknisk förvaltare: Torbjörn Granström 018-65 64 80
Expeditionstid: Sista tisd. varje månad kl. 18:30 – 19:30 (ej juli och dec.)
Hemsida: https://www.hsb.se/uppsala/brf/vastgotaresan

