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Nyhetsbrev september 2019
Nu när sommaren börjar gå mot sitt slut och höstens rutiner sakta sätts i
rullning, skulle vi i styrelsen vilja informera om några datum som kan vara bra
att lägga in i kalendern samt annan information som kan vara till nytta för alla
medlemmar.

Välkomnar alla nya till föreningen
Som flera av er säkert märkt har det burits många flyttkartonger över Brf
Vestersols kullersten de senaste veckorna och inflyttningarna fortsätter! Vi vill
tacka tidigare boende för deras tid här och varmt välkomna Beatrice (uppgång
A), Oskar (uppgång E), Tuva (uppgång A) och Sarah (uppgång E) till
föreningen.

Fixardagarna 29:e september och 13:e oktober

Istället för att anlita hantverkare för sådant som vi är kapabla att utföra själva
deltar varje medlem i föreningen på minst en fixardag på hösten och på minst
en fixardag på våren. Det finns två tillfällen att välja mellan varje gång.

Nu till hösten kommer vi bland annat ta hand om grillar,
trädgårdsmöbler, rabatter och portgång. Om inget av datumen passar kan du
höra av dig till Johanna (johanna.ekblad@hotmail.com) för att istället få en
uppgift att utföra vid senare tillfälle.
Anmälningslista för fixardagarna finns i B-källaren. Vänligen anmäl er senast
någon dag före den fixardag ni ska vara med på och
kom ihåg att ange eventuella allergier/matpreferenser
så att vi kan ordna med tillräckligt med fika och fika
som passar. Samling sker vid huvudentrén kl 10 och vi
håller på ungefär till klockan 15.

Hjälp till i föreningen
Utöver det som hinns med på fixardagarna är föreningen i behov av extra
arbetskraft för att hålla fastigheten i bästa skick. Arvode utgår med 175
kr/timma för allt arbete för föreningen.
Renoveringen av portgången behöver avslutas med putslagning och
målning. Har du möjlighet att hjälpa till, mejla Bernt
(bernt.schechinger@chalmers.se) eller Jan (jan@septemberagency.se)
för mer information.
Ogräset behöver hållas ständigt i schack så om du har gröna fingrar och
lite tid över, hör av dig till Jan (jan@septemberagency.se) eller Hanna
(hanna.hvarfven@gmail.com)
Vi behöver hjälp med vår kompost som är överfull och vi behöver forsla
bort material. Dessutom behöver träkonstruktionen ses över och några
plankor och stolpar måste bytas ut. Kontakta
Bernt (bernt.schechinger@chalmers.se) eller Jan
(jan@septemberagency.se) om detta är något du
kan hjälpa till med.

Är det något annat du tycker behöver fixas i vår
fastighet? Kontakta styrelsen och berätta!

På gång under hösten
Sist men inte minst vill vi informera om övriga projekt som är på gång under
hösten.
Några av er kanske har saknat vår ekport vilken även den håller på att
få sig en uppdatering för att vara bättre rustad för framtiden.
Vårt staket är i väldigt varierande kondition. Vi kommer att ta in en firma
för att rusta upp det vilket också kan innebära att en del buskar som
växer vid eller i staketet kommer att tas bort.
Vi håller på med upphandling av ny energideklaration som måste
upprättas vart tionde år.
Vi ses på fixardagarna!
Styrelsen
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