Sept 2011

MOTIONER till 2011 års stämma
skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 sept 2011.
Tänk på att motionen har ett förslag som stämman skall ta ställning till, samt att den som undertecknar motionen är medlem
i föreningen.

Känner Ni någon som skulle
PASSA I STYRELSEN, tipsa gärna
valberedningen. Det är helt ok
att anmäla sig själv om man vill
ägna några timmar per månad
till att engagera sig i vår förening. Anmälan görs via exp.

Styrelsen behöver hjälp med EFTERSYN AV FRITIDSLOKALEN. Är Du
intresserad så hör av Dig till exp. På stämman kommer ett förslag att
tas upp om ett arvode för den som hjälper till med detta.

Tyvärr så passar inte hängande doftblock på nya toalettstolarna. Vi vädjar till Er att använda andra modeller som
trycks på insidan av stolen eller stavar som stoppas i vattenbehållaren via spolknappen. Doftblock som ramlar ner i wcstolen orsakar ofta stopp. Att plocka bort dessa block kan
bli väldigt dyrt beroende på hur långt ner i systemet det
fastnar.. Det är bostadsrättsinnehavaren som får stå för kostnaden som vid olyckliga fall kan gå på flera tusen kronor.

Exempel på
block som
INTE fungerar

Nyängsleden 2, onsdagen den 21 sept mellan 18 - 20
Det blir information i Återvinnarhuset samt fika och
en guidad tur i Biogasanläggningen.
Anmäl Dig senast måndagen den 12 sept till:
Ann Lundkvist 070-618 32 78 eller ann.lundkvist@riksbyggen.se
Ange namn, adress och att Du bor i Västeråshus Nr 23

Vi vill passa på att påminna om att trapphuset är ett gemensamt
utrymme för att ta sig till och från lägenheten och källaren.
Det får absolut inte förekomma sopor, cyklar, dörrmattor eller
andra prylar i trapphusen. Enda undantaget är rullatorer.
Postboxen innehåller ibland reklam som man inte vill ha. Anmäl till exp. att Ni önskar ”ingen reklam”-lapp så ordnar vi det.
Det är INTE ok att lägga oönskad post ovanpå postboxen.

Expeditionen för Västeråshus Nr 23 har planer på att ändra öppettiderna.
Fortfarande skall exp. vara öppet 3 dagar á 3 timmar i veckan.
Idag är öppettiderna tisd. 7-10 onsd. 15-18 och torsd. 7-10.
Ringa in Ditt önskemål bland nedanstående förslag eller lämna egna förslag
och lämna kupongen till exp.
OBS! Max tre förslag för att kupongen skall komma med i utredningen.
Mån

13-16 15-18

Ons

7-10 13-16 15-18

Fre

7-10

Tis

7-10 13-16 15-18

Tors

7-10 13-16 15-18

Andra förslag: ……………………………………………………
obs MAX 3 förslag totalt.

