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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 är hösten här efter en varm sommar och snart är det dags att ta in utemöblerna. Målningen 

av husen rullar på med fint resultat och arbetet med att fixa till förrådsdörrarna fortlöper.   

 

Städdag  

Den 7.e oktober är det dags att göra fint i vårt område. Vi samlas utanför expeditionen på 

Västgötaresan 95 kl. 10 och städar sedan gemensamt fram till kl.14. Runt lunchtid bjuder 

föreningen på grillad korv och dricka.  

 

Oktoberfest 

Det är roligt att göra saker tillsammans! Som ni läste i förra månadsbladet hade vi en tanke på 

att anordna gemensam kräftskiva på Torget men nu är hösten redan här och därför byter vi nu 

tema till Oktoberfest!  

Lördag 13 oktober är datumet och inbjudan med plats och tid kommer. Alla som vill hjälpa till 

hör av sig till Daniela (Västgötaresan 1) som håller planeringsmöte torsdag 20 september kl. 

19. Kan du inte vara med den kvällen, hör av dig ändå! Det finns säkert något som just du kan 

bidra med. Välkomna! 

 

Teckningstävling 

Ett av styrelsens mål för året är göra en plan för att upprusta våra lekplatser. Vi behöver då 

experthjälp och utlyser härmed en teckningstävling! Alla barn som har en idé på hur våra 

lekplatser skulle kunna förbättras, får gärna rita en teckning och visa hur de tänker att det skulle 

kunna se ut. Märk teckningen med namn och er adress och lägg den i Kristins brevlåda på 

Västgötaresan 61. Ett mumsigt pris till alla tävlingsdeltagare utlovas!  
 

Ventilation 

Onsdag 3/10 samt 10/10 kl. 19 är det utbildning på ventilationsaggregaten som sitter i radhus 

och flerfamiljshus. Vi träffas i 95:an och vi går bland annat igenom hur ett filterbyte går till och 

kvittering av larm. Aggregaten som vi har kommer att finnas på plats så ni får en riktig känsla 

för det. 

 

Trivsel 

Vi vill alla ha det trevligt och fint i vårt bostadsområde. Det är därför viktigt 

att alla tar ansvar för att hålla det rent och snyggt. Denna bild togs nyligen och 

visar ett exempel på hur vi inte vill ha det i vårt område.  

 

 

/Styrelsen  
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