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Nyhetsbrev Hösten 2020

Hej allihopa!
Hoppas att ni alla har haft en härlig sommar, kunnat njuta av lite Svemester
och av det i omgångar fina vädret. Här kommer lite information från
föreningen som kan vara bra att ha koll på inför hösten.
Höstens fixardagsuppgifter
Även nu i höst måste vi på grund av virusläget göra så att var och en av
medlemmarna får arbetsuppgifter tilldelade sig:
https://mcusercontent.com/08b1e3efd0eb7556b2c5bb89d/files/59317d6451d1-4da4-a36e-16026c59398e/Fixardagar_ho_st_2020.xlsx. Listan anslås
även på anslagstavlan i B-källaren där du signerar
när uppgiften är klar. Har du lagt ner 4 timmar på
uppgiften utan att bli klar är det också OK signera och meddela då styrelsen vad som
kvarstår. Det är bra om uppgifterna är utförda
senast 30 oktober. Tack alla för att ni ställer upp
och gör så att vi får en fungerande, trivsam och
välskött förening!

Dammsugare för utrymmen som källare och vind
Längst ned i städskåpet (skåpet med rengöringsmedel, arbetshandskar och
glödlampor/lysrör m.m.) i B-källaren finns numera en dammsugare.
Dammsugarpåsar hänger på insidan av dörren.
Mikael Lith skänker varuprover m.m. till våra medlemmar.
Vår medlem Mikael Lith har sålt sin lägenhet och avflyttat. I samband med
detta skänkte han en mängd saker som det står medlemmarna fritt att ta för
eget bruk. Det är främst varuprover på tvål och andra hygien- och
rengöringsartiklar men även andra saker som Mikael inte längre hade
användning för. Alla dessa saker står nu på bordet i möteslokalen där
medlemmarna själva kan ta vad de vill ha. Först till kvarn gäller. Det finns
tid fram 20 september att ta saker. Finns det något kvar då kommer
styrelsen att röja bort det.
Ny medlem och nya
andrahandshyresgäster
Samtidigt som vi tackar Mikal Lith för allt han
gjort för vår förening hälsar vi vår nya
medlem
Axelina Edberg, som redan flyttat in i Mikaels
lägenhet, välkommen! Vi hälsar också Louise
Ekberg och Katherine Giedraitis som hyr
Amanda Blennows lägenhet i andrahand,
välkomna!
Med det sagt önskar vi i styrelsen er alla en underbar höst!
Allt gott,
Styrelsen BRF Vestersol
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