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Nyhetsbrev mars 2019
Brf Vestersol <info@vestersol.se>
Sön 2019-03-10 15:00
Till: veronika.knudsen@outlook.com <veronika.knudsen@outlook.com>

Nyhetsbrev mars 2019
Hej alla medlemmar!
Nedan följer lite nyttig information och påminnelser om viktiga datum inför
våren.

Fixardagarna

Årsmöte

Vårens fixardagar kommer att äga
rum den 28:e april och 12:e maj. Alla
medlemmar ska vara med på ett av
dessa tillfällen så kolla i kalendern
redan nu på vilket datum som passar
dig bäst.

Årsmötet 2019 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.
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Därför är det viktigt att alla
Mer information kommer i slutet av

medlemmar som har möjlighet

mars.

kommer.
Mer information och kallelse till
möter kommer längre fram.

Gräsklippning
Nu är det dags att anmäla sig till
sommarens gräsklippning! Man
ansvarar för två veckor åt gången
under perioden maj-september.
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

Sopor och återvinning
Lite infromation om sophanteringen i
föreningen.
Grovsopor och kompost - töms varje
vecka på onsdagar
Återvinning av kartong och
tidningspapper - töms jämna veckor
tidningspapper: tisdagar
kartong: fredagar
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Det är viktigt att locken är helt
stängda så att inte ohyra lockas dit.

Trappan till uppgång E från gatan
En påminnelse om att ett av trappstegen i trappan till uppgång E från gatan är
lite instabilt. En tillfällig lösning gör det möjligt att använda trappan, men var
försiktig. Under fixardagarna i vår ska vi genomföra en mer permanent lösning.

Vårtecken
Bokningslistan för att boka föreningens uteplatser sitter nu uppe utanför
tvättstugan! Vi brukar ta ut möblerna i samband med fixardagarna, men om det
blir vår innan dess tar vi självklart fram dem tidigare.
Ha en fortsatt trevlig helg!
Styrelsen
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