
Aktuellt våren 2011
Årsmöte 13 april kl 19,00
Vårstäd lördag 9 april kl 09,30
Skadereparation efter vinterns snöröjning 
Sophantering Ragn-Sells tar över
Soprum och källsortering
Nyinflyttad? Anmäl dina uppgifter till styrelsen
Anmälan till Nyhetsbrev via E-post 

Årsmöte onsdag 13 april kl 19,00 Konditori Savoy, Ringgatan 35
Vi avhandlar Årsmötet och beslutar om ny styrelse samt att gamla styrelsen berättar om 
vad som hänt under året och vad som planeras framöver.
Alla hjärtligt välkomna!

Vårstäd lördag 9 april 2011
Tid: 09.30-14.00

På agendan
kl 09,30 Varje gård träffas för uppdelning av arbetsuppgifter
-Rensa och städa allmänna ytor
-Olja lekställningar och trästaket i anslutning
-Bära ut grindar
-Sopa av Carport tak
-Rensa ev beskära buskar/häckar/träd
-Städa Car ports
-Rensa rabatter
-Container kommer att finnas till hands från fredag 8 april-14 april.
kl 12,00 Klassisk korvgrillning till alla deltagare sker på Bertils gård.
I samband med grillningen informerar styrelsen om aktuella händelser.

Alla varmt välkomna att delta i vårstäden!

Den gemensamma containern är avsedd för gemensamt trädgårdsavfall! Alla ombeds att 
respektera detta och själv ansvara för eget avfall till närmaste sopsorteringsstation. 
Librobäck ligger närmast. 
Läs mer på: http://www.uppsala.se/sv/Startsida/Bobygga/Avfall--atervinning/ 
Tyvärr noterar vi allt för ofta beteendet att grovsopor slängs i våra ordinarie soprum. 
Respektera varandra och släng era grovsopor på kommunens avsedda miljöstationer. 

Skadereparation efter vinterns snöröjning
Vintern har varit lång och prövande gällande bl a snöröjning. Vår entreprenör Svensk 
Markservice kommer att åtgärda alla skador. Anmäl gärna era upptäckta skador till 
Gårdsförvaltare Karin Sörbom, karin.sorbom@telia.com alternativt till styrelsen på 
styrelsen@birgitbertil.se.

Ny avfallshämtare i Uppsala kommuns västra delar
Från och med 28 februari kommer Ragn-Sells att tömma kärl för hushållsavfall och 
matavfall.
Avfallskärlen töms som tidigare och kommer att tömmas med samma intervall och på 
samma dag som tidigare, men det kan bli vid en annan tid på dagen.
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Har du frågor är du välkommen att ringa Uppsala Vattens kundtjänst på 018-727 94 00 , 
vardagar kl. 09.00 -12.00 och 12.30-15.00, eller meja kundtjänst 
kundtjanst@uppsalavatten.se
Uteblir hämtning kan du anmäla det via e-tjänsten på deras hemsida under Självservice.

Soprum
Vintrar tar hårt på våra soprumsdörrar. Skulle ett soprum på en gård inte kunna öppnas - 
kom ihåg att det går att slänga sopor i det andra tills vi åtgärdat ev fel. Anmäl ev fel till vår 
gårdsförvaltare Karin Sörbom i första hand. Kontaktuppgifter finns på hemsidan: http://
www.birgitbertil.se/BirgitBertil/Styrelsen.html

Källsortering - repetition
Ibland känns det som vi informerar och informerar - köper ni soffor, möbler eller andra 
saker med stora ytteremballage mm - frakta dessa själv till en återvinningscentral! Detta 
ska INTE in i våra soprum.
Våra soprum är endast dimensionerade till hushållsopor. Tyvärr respekteras inte detta och 
soprummen är överfulla i onödan. 
Fönsterglas & Speglar mm skall absolut INTE slängas i våra soprum. Det är mycket lätt att 
skära sig allvarligt på grund av en slängd skadad spegel i brännbara sopor. Fortsatt 
skärpning och tänk vuxet på hur ni sorterar era sopor. 
Många bannor men vi måste tyvärr påminna om detta beteende. 
Vet du inte hur man sorterar fråga en god granne eller prata med oss i styrelsen så hjälper 
vi dig med information och utbildning. Tack för att ni hjälper till.

Nyinflyttad?
Det finns en del rutiner och trivselregler vi alla försöker följa. Osäker vad som gäller? 
Fråga gärna grannar eller oss i styrelsen om ni undrar över något.

Planerade arbeten våren/ sommaren 2011
-Åtgärda skador efter vinterns snöröjning
-Carport tak 1 renovering närmast järnvägen skall genomföras under april
-Fortsatt arbete med kanstsättning på området.
Uppdaterad hemsida
Senaste nytt publicerar vi löpande på hemsidan. Surfa in på http://www.birgitbertil.se 

Nyhetsbrevet via din e-post?
Anmäl ditt intresse för att få vårt Nyhetsbrev via din e-post till: info@birgitbertil.se 
Har du bytt e-postadress? Anmäl din nya e-postadress så får du fortsatt Nyhetsbrev och 
uppdpateringar via din e-post.

Hälsningar Styrelsen
2011-03-27
___________________________________________________________________
Anmäl ägarbyte
Flyttar du eller är nyinflyttad? Anmäl ägarbyte via blankett (hittas på hemsidan: 
Använd denna blankett 
Eller ange denna adress i webbläsaren:
http://www.birgitbertil.se/BirgitBertil/Ladda_ner_&_Länkar_files/Ny_medlem_Birg-Bertil.pdf 
Denna ska skrivas under av Styrelsen.

Nyhetsbrevet via din e-post?
Anmäl ditt intresse för att få vårt Nyhetsbrev via din e-post till: info@birgitbertil.se
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