HSB Brf 81 Västgötaresan
Medlemsinformation januari 2020
Expeditionstider i januari och februari
Nu är allt som vanligt igen efter jul- och nyårshelgen och styrelsen hälsar dig välkommen till
att möta oss för frågor och funderingar eller en liten pratstund tisdag 28 januari 2020 mellan
kl.18.30-19.30. Nästa tillfälle därpå är fettisdagen, 25 februari 2020. Dagen till ära bjuder vi
dig som hittar till expeditionen på en liten semla. Anteckna datumen gärna i almanackan och
kom ihåg att hämta nya filter till köksfläkt och ventilation. Du kan även skriva till vår
föreningsmail som läses alltid ett par gånger i veckan och där vi svarar så snabbt vi kan.
Inbrott i vindsförråd
Tyvärr har vår förening trabbats av en inbrottsvåg där flera vindsförråd blev uppbrytna. Dig
som bor i punkthus ber vi att inte ställa upp dörrar samt att kontrollera vem du ger tillträde till
huset. Alla våra föreningsmedlemmar ber vi att vara extra uppmärksamma på vem som rör
sig i föreningen och i god grannsamverkan fortsätta våga prata med varandra.
Vi håller på att installera nytt passersystem för punkthusen och på nästa styrelsemöte tas det
upp offert för att byta låskolvar. Med nya kopieringssäkra nycklar och nytt passersystem blir
det svårare för obehöriga att komma in till dessa utrymmen.
Föreningens bastu
är sedan någon månad tillbaka redo för svettiga sittningar och används redan flitig av
föreningens medlemmar. Men vi tror att det finns fler bostadsrättshavare här i föreningen
som gillar bastubad! På expeditionstiden kan du passa på och teckna avtal för tillgång till
bastun och hämtar en tagg som du behöver för bokningstavlan och entrédörren. För 250,- kr
per kalenderår får du tillgång till bastun så ofta du vill. Enda begränsningen är grannen som
hann boka en tid före dig och att du inte kan boka mer än två tider åt gången.
Våtrumsbesiktning
Med 30 år på nacken behöver ytskiktet i våra våtrum och kök ses över. Det är ett naturligt
åldrande på golv samt bakomliggande fuktisolerande skikt och klämringen på golvbrunnar
som du som bostadsrättshavare ansvarar för hålla intakta. Därför genomför vi under våren
kostnadsfria våtrumsbesiktningar i alla hushåll för att upptäcka eventuella fel och dolda
vattenskador. Mer information om betrodd företag kommer i god tid innan serviceteknikern
behöver tillträde till din bostad.
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Cykelförråd i föreningen
Vi vill påminna om vår nästa större projekt för år 2020. Som vi informerade om i
novemberbrevet ska cykelförråden ses över. Vår förening behöver bättre möjlighet att förvara
cyklar på ett säkert och yteffektivt sätt. Under februari månad rensar vi alla cykelförråd på
övergivna cyklar och prylar. Märk därför upp din cykel med namn, lägenhetsnummer och
datum innan sista januari 2020.
Soprum i föreningen
Vi är medvetna om att även våra soprum behöver ett makeover eller ett helt nytt system.
Men det ligger lite längre fram i vår planering. Till dess ber vi dig att hjälpa till och hålla god
ordning i soprummet och sortera rätt för allas trevnad och minskade kostnader för
eftersortering.
Trivsel i föreningen
Redan nu planeras det för fler fester under det kommande året. Våffelfest i slutet av mars,
årsstämma i en ny tappning med samkväm efteråt, städdagar både vår och höst, kräftskiva i
slutet av augusti samt festligheter i den mörkaste årstiden. Och såklart finns det även tankar
och idéer för mer spontana sammankomster under ljuva sommardagar/kvällar.
Är du intresserad att hjälpa till eller har du ett förslag hur vi kan göra vårt föreningsliv ännu
bättre? Hör gärna av dig på vår föreningsmail brf81vastgotaresan@live.se
Yogakurs
Vår medlem Magithe Asp startar en yogakurs i föreningens lokaler. På webben under fliken
“nyheter” hittar du som är intresserad mer information.
Till sist
har dagarna sedan vintersolstånd ökad med 29 minuter på morgonen och 57 minuter på
kvällen.
Med det önskar styrelsen alla medlemmar trevliga vinterveckor!

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
Expeditionstid: Sista tisdagen varje månad kl.18.30 – 19.30 (ej juli och december)
Hemsida: https://www.hsb.se/uppsala/brf/vastgotaresan
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