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INFO BLAD – oktober 2014 
 

Vi har nu ny adress till föreningens hemsida, www.vestersol.se Det är viktigt att så många som möjligt 
tar del av denna hemsida då det finns en hel del viktig och bra information att inhämta. 
 
Snart är vintern här och föreningen behöver ett antal frivilliga till årets snöskottning. Som vanligt så 
utgår det ersättning till de som hjälper till. Givetvis ser vi att så många som möjligt kan hjälpa till så att 
vi kan hålla ner föreningens kostnader genom att genomför detta själva. 
 
Under den gångna våren och sommaren har några medlemmar odlat kryddor och grönsaker i pallkragar 
vid uteplatsen mot gatan. Föreningen uppmuntrar fler medlemmar att odla i egen pallkrage samt att 
engagera sig i skötsel av trädgården. Har ni intresse av att odla eller att hjälpa till i trädgården kontakta  
någon i styrelsen. 
 
Som alla vet så har föreningen källsortering . Vi vill påminna att det är det är av yttersta vikt att sortera 
rätt. Det är extra viktigt när det gäller tidningsåtervinning och kartongåtervinning. Risken vid 
felsortering är att Renova vägrar tömma kärlen. Ovanpå kärlen finns tydliga instruktioner vad som får 
slängas var. Det är även av yttersta vikt att kärlen stängs helt så det inte lockar till sig skadedjur. 
Vidare skall kartonger vikas ihop och plattas till så de tar så liten plats som möjligt. 
 
Som de flesta säker har märkt så har det varit problem med bredbandet under ett par dagar. Detta är 
åtgärdat o det berodde på ett kabelbrott. Om ni i framtiden skulle få problem med ert bredband så ber 
vi er att kontakta bredbandsbolaget då styrelsen inte har något ansvar för detta. 
 
Styrelsen vill även påminna om att respektive styrelsemedlem har olika ansvarsområden. Dessa 
ansvarsområden finns anslagna i resp trappuppgång. Därför ber vi alla kontakta rätt styrelsemedlem om 
frågor uppstår. 
 
Styrelsen planerar att uppdatera stadgarna och detta arbete pågår för fullt. Dessa måste självfallet 
röstas igenom och mer info kommer under hösten/vintern. 
 
Som de flesta säker har märkt så har det varit problem med bredbandet under ett par dagar. Detta är 
åtgärdat o det berodde på ett kabelbrott. Om ni i framtiden skulle få problem med ert bredband så ber 
vi er att kontakta bredbandsbolaget då styrelsen inte har något ansvar för detta. 
 
Föreningen har fått 2 nya medlemmar, Lovisa Fransson i C samt Caroline Altsäter i D. De kommer att 
flytta in i slutet på oktober och vi vill passa på att hälsa dem välkomna till Brf Vestersol. 

 
 


