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Hej alla föreningsmedlemmar!

Nu är sommaren helt bortblåst och vintern närmar
sig med stormsteg. Inför vintern söker föreningen ett
antal frivilliga som kan tänka sig hjälpa till med
skottning, sandning och saltning av våra gemensamma ytor. Varje vecka
kommer det vara två personer med gemensamt ansvar för underhåll och ju fler
som kan tänka sig hjälpa till desto mindre arbete blir det för var och en!
Ersättning utgår med 200 kr/h till de som hjälper till och tidrapportering lämnas i
föreningens brevlåda i uppgång E.

För er som kan tänkas hjälpa till maila till kassor@vestersol.se samt vilka
veckor du INTE har möjlighet att hjälpa till pga tex att du är bortrest,
tentamensperiod eller dylikt. Vi gör sedan ett förslag på skottschema för
veckorna 48-12 som förhoppningsvis passar alla deltagare.

Skottning av våra gemensamma ytor skall ske så snart som möjligt då det har
snöat samt sandning och saltning vid halka och de ytor som skall skottas/hållas
halkfria är:
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- Trottoaren utanför fastigheten
- Gången som leder upp mot porten
- Stenläggningar utanför samtliga entrédörrar samt
trappa upp mot C & D - Gången runt fastigheten. Från
innergård till E-entrén samt trappan vid E.

Redskap som snöskyfflar, sand och salt finns i yttre
hobbyrummet. Föreningens kassör, Jan Axelsson,
visar vid behov var ovanstående står och svara på frågor vid oklarheter. Tänk
på att det är föreningen som är ansvarig för att snöröjning sköts på bästa sätt
och att vi även är ansvariga i fall det skulle hända någon olycka.

Styrelsen ser fram emot ditt svar så snart som möjligt så att vi kan börja
planera.

Avslutningsvis vill vi även passa på att påminna de av er som inte hunnit göra
era fixardagsuppgifter ännu. Mer information om årets fixardagar finns i
föregående nyhetsmejl eller på hemsidan och uppgifterna bifogas igen i detta
mejl. När uppgiften är utförd signeras listan som sitter utanför tvättstugan i
uppgång B.

Tack för er hjälp!
Styrelsen Brf Vestersol
https://mcusercontent.com/08b1e3efd0eb7556b2c5bb89d/files/e3223660-51204c95-b13bec7ced6e7958/forslag_till_arbetsfordelning_fixardagar_host_2020.xlsx
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