HSB Brf 81 Västgötaresan

MEDLEMSINFORMATION
JUNI/ JULI 2016
Här kommer ett informationsblad och en sommarhälsning till
alla bostadsrättshavare i föreningen.
Nya styrelsen
Styrelsen som valdes på årsstämman den 24 maj har nu konstituerat sig. Som
ordförande sitter Viktoria Rydberg (omval) kvar, Sinikka Liimatta-Ohanian
är vice ordförande och Jenny Malm är sekreterare (nyval). Kent Elmnert
(nyval) och Malin Paulusson (omval) är ledamöter. Representant från HSB är
Stina Eklöf. Även vicevärden Marlene Mäkinen från Fastum finns med i
styrelsen.
Expeditionen Västgötaresan 95
28 juni är sista gången vi har öppet innan vårt sommaruppehåll. Behöver du
filter så är det bara att komma ner 18:30 – 19:30.
För nya i föreningen så är Du/ Ni välkomna ner till expeditionen för att hämta en
boendepärm med ”bra att veta”-papper.
Vi finns åter igen på plats den 30 augusti.
Mossan på taken…
Tyvärr kommer rensning av våra tak dröja något då vi behöver åtgärda en del
saker för att de ska vara säkra att beträda. Styrelsen arbetar med detta och
hoppas återkomma med mer information efter sommaruppehållet.
Felparkerade bilar
Vi vill vädja till alla er som har gäster som kommer med bil, att de parkerar på
avsedda gästparkeringar. Det är parkeringsförbud inom föreningen. Det är
endast tillåtet för i- och urlastning utanför avsedda parkeringsplatser. Detta
främjar säkerheten och att få en lugnare tillvaro i området för alla boende. Just
nu är det många som parkerar på våra innegårdar, på gräsytor eller längs med
smågatorna inne i området. Tack för visad hänsyn!

Underhållsarbete ventilation
Arbetet med att få en godkänd OVK och bra fungerande ventilation i
punkthusen samt fyrfamiljshusen har pågått de senaste 14 dagarna. Mer arbete
med detta kommer att behövas och i samband med det kommer information.
Kanalrensning och injustering av ventilationen i radhusen har också genomförts,
men nu pågår ett arbete med att finna en bättre lösning på ventilationen. Detta
arbete beräknas fortlöpa under hösten.

På gång i föreningen…
- Växtligheten i föreningen
Styrelsen tog kontakt med Växtverket angående vår utemiljö. De har hjälpt
oss med trädbeskärning och kommer fortsätta med några planteringar i
föreningen.
- I våra cykelförråd svämmar det just nu över med cyklar. Vi behöver göra en
rensning. Information kommer efter sommaren.
- Ni som hyr ett garage kommer efter sommaren att få information om ett
låsbyte som föreningen planerar att genomföra då.

Vi önskar Er en varm och härlig sommar!
/ Styrelsen

Felanmälan : Jan ”Janne” Granvik 070 – 325 61 26
Vicevärd: Marlene Mäkinen 018 – 56 32 08
marlene.makinen@fastum.se el. brf81vastgotaresan@live.se
Expeditionstid: sista tisdagen i varje månad kl. 18:30 – 19:30 (ej juli och dec)

