
HSB Brf 81 Västgötaresan 
Medlemsinformation november 2018 

 

 

 

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  

 

 

Nu börjar det bli mörkt i vårt land och den första snön har redan fallit. Då passar det bra att 

lysa upp tillvaron genom att träffa dina grannar för en trevlig stund. I december ordnar 

trivselgruppen två träffar och vi hoppas få träffa många av er medlemmar!  

 

Adventsfika 

Söndag 2 december är du välkommen till torget kl.15:00 för sedvanlig beskådning av den 

fina granen. Vi serverar glögg och pepparkakor, spelar julmusik och minglar på första advent. 

 

Knytkalas 

När vintermörkret har oss som mest i sitt grepp samlas vi, lördag 15 december kl.14:30 på 

Västgötaresan 37, för adventsfika i goda grannars lag. Föreningen står för glögg, kaffe/te, 

julmust och frukt. Ta gärna med dig lite fikabröd som vi dukar upp till buffé. Får vi ihop 

mer än sju sorters kakor? Barnen får gärna komma utklädda till lucia, pepparkaka, nisse 

eller varför inte superhjälte? Vem vet, kanske kommer även självaste Tomten på besök… 

 

Fönsterlister 

Tidigare under året gjorde styrelsen en undersökning med värmekameror för att se hur våra 

hus håller värmen. Undersökningen visade att många av våra fönster läcker värme på grund 

av gamla torkade fönsterlister som behöver bytas ut. För att sparka på värmekostnader så 

måste fönsterlisterna ersättas. Enligt normalstadgarna är det den enskilde medlemmen som 

står för detta. För att underlätta för alla medlemmar kommer föreningen stå för 

materialkostnaden. Den enskilde medlemmen står för arbetskostnad för att ta bort den 

gamla listen och sätta dit den nya. Vi återkommer med mer information om detta. 

 

Badrumsrenovering 

En policy för badrumsrenovering kommer snart upp på hemsidan. Håll utkik! 

 
Valberedningen 

Årsstämman tillät att vi kunde hitta ytterligare en valberedare under året och det är med glädje 

vi välkomnar vår medlem Magithe Asp på Västgötaresan 93 till valberedningen.   

 

Kom ihåg att släcka ljuset! 

Så här i mörkare tider är det mysigt att tända ljus. Kom ihåg att släcka ljuset när du inte har 

uppsikt och passa på att kontrollera att din brandvarnare fungerar! 

 

Ursäkta röran – vi bygger om!  
Ett av styrelsens åtaganden detta år och framöver är att fräscha upp och ordna våra 

gemensamma lokaler. Just nu arbetar vi i Vgr95 och Vgr30. Vi ber därmed om ursäkt för 

eventuell röra när du besöker oss på denna månads expeditionstid. 

/Styrelsen  
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