HSB Brf 81 Västgötaresan
Medlemsinformation
oktober 2018
Ännu en månad har gått och det är dags att ta det lite lugnt och läsa igenom informationen till
Dig som bostadsrättshavare i vår förening. Målningsprojektet har gått i hamn, SBC har gjort en
årlig besiktning av föreningen och en radonmätning kommer genomföras i närstående tid. Vi
fortsätter arbeta på med samlingslokalerna för att vi ska kunna använda fler av våra lokaler.
Händelserik start…..
Under de två första helgerna i oktober hade vi inplanerade aktiviteter. Uppsala bjöd på solsken
och lite lagom hösttemperatur medan många kom och var delaktiga i den årliga städdagen.
Helgen efter var det dags för föreningsfesten med tyskt Oktoberfest-tema. Riktigt roligt att se
och träffa er som kom och deltog! Ett stort TACK för planering, genomförandet av och
deltagandet i aktiviteterna. På återseende snart igen!

Till alla brh i radhus
Styrelsen kallar till dialogmöte den 30 oktober angående huvudsäkring i radhusen från 25 till
16 A. Denna åtgärd ger dig som bostadsrättsägare möjlighet att spara pengar! Varmt välkomna!
Drivkraften – Brf 81:s trädgårdgrupp
Visst är det härligt att ha lite jord under naglarna – oberoende om du bor i radhus, flerfamiljshus
eller någon våning upp i punkthusen. Därför kan du bli en drivkraft hos oss!
Här i föreningen vill vi gärna omge oss med en utemiljö som tilltalar och välkomnar både oss
som bor här samt våra besökare. Känner du att du har tid, idéer och /eller lite handlag för
trädgårdsarbete? Ta gärna kontakt med Daniela Lorenz i styrelsen för mer information om
mötestider för trädgårdsgruppen som samordnar gestaltningen av våra grönområden.
Daniela bor på Västgötaresan 1 och nås på email daniela@geolorenz.se.
Planera redan nu in höstens första möte tisdag 30 oktober kl. 19:00 i samlingslokalen på
Västgötaresan 37.
Några små påminnelser…
Nu när mörkret kommer och vi tänder stearinljus inomhus vill vi bara påminna er om att inte
lämna dem utom synhåll för er egen säkerhets skull.
https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/brand-och-eld/levande-ljus/
Till alla er som har egna vattenutkast vid era lägenheter ber vi er komma ihåg att ta bort
trädgårdsslangen för att undvika frostskadorna som kan uppstå.

Med hopp om en fin oktober!
/Styrelsen

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. 16:00)

Expeditionstid: Sista tisdagen varje månad kl. 18:30 – 19:30 (ej juli och dec.)
Hemsida: https://www.hsb.se/uppsala/brf/vastgotaresan

