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🌸Nyhetsbrev april 2019🌸
Brf Vestersol <info@vestersol.se>
Tor 2019-04-04 09:31
Till: veronika.knudsen@outlook.com <veronika.knudsen@outlook.com>

Nyhetsbrev april 2019
Nu har solen börjat skina, fåglar börjat kvittra och vårblommorna börjat blomma
- våren är äntligen här! Då vill vi i syrelsen passa på att gå ut med nyttig
information som berör alla medlemmar kommande månaderna.

Fixardagarna 28:e april och 12:e maj
Nu är det snart dags för vårens fixardagar! Fixardagarna äger rum två dagar
under våren och hösten där vi tar hand om fastigheten och trädgården. Genom
att tillsammans hjälpas åt med detta klarar föreningen att hålla ner avgifterna.
Dessutom skapar det tillfällen där alla medlemmar i föreningen kan träffas och
lära känna varandra bättre!
Kul projekt som kommer att finnas under vårens fixardagar är att måla om
portgången samt att fixa trappan till uppgång E från gatan (se tidigare mejl).
Varje medlem ska delta på minst en av dagarna. Om du inte kan dessa dagar
kan du fråga om en uppgift som du gör vid ett senare tillfälle. Om du ej
kontaktar Veronika Knudsen (veronika.knudsen@outlook.com) för uppgift och
https://outlook.live.com/mail/search/id/AQQkADAwATM0MDAAMS1jZGJiAC1iMzY3LTAwAi0wMAoAEABTP5Upn3%2F2QbnFBKNJItu4

1/3

2019-05-30

E-post - Veronika Knudsen - Outlook

om du inte deltar på någon av dagarna debiteras du en avgift på 500 kr.
Vi samlas vid huvudentrén kl 10 och håller på fram till ca kl 15. Föreningen
bjuder på fika under dagen, så det är viktigt att ni anmäler allergier och
preferenser på anmälningslistan.
Anmäl dig senast den 9:onde maj på listan som sitter utanför tvättstugan.

Gräsklippning
En påminnelse för er som vill bidra
till föreningen och samtidigt tjäna en
liten peng i sommar - glöm inte att
anmäla dig till gräsklippningsshemat!
När du anmäler dig är det bra om du
kan ange veckor som du vet att du
INTE kan. Innan sommaren kommer
det finnas möjlighet att se över och
ev. justera gräsklippningsschemat.
Som tack för hjälpen får du en
ersättning på 175 kr/timma!
Om detta låter intressant eller om du
har frågor angående detta, mejla
Conrad
på conradnlauritsen@gmail.com

Årsmöte 27:e maj
Återigen en påmineelse om årsmötet som äger rum på kvällen den 27:e maj.
På mötet ges viktig information om föreningen, vad styrelsen har arbetat med
under året och inval av revisorer, valberedning och ny styrelse kommer att ske.
Därför är det viktigt att alla medlemmar som har möjlighet kommer.

Ha en fortsatt trevlig dag!
Styrelsen
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