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Anmälan till Nyhetsbrev via E-post 

Ny gräsklippare och häcksax
Under våren stals vår gräsklippare och häcksax samt några kabelvindor i soputrymmet på Birgits gård.
Inget synligt inbrott syntes vilket medför att det finns risk att dörrarna inte gått i lås ordentligt samt att de som 
utfört brottet verkar ha viss vana. Inbrottet är polisanmält men tyvärr avskrivet lika snabbt.
Vi har nu införskaffat ny batteridriven gräsklippare och häcksax. Dessa förvaras nu i Brf Bertils låsta 
källarutrymme. Den kan alla låna och hjälpa till och klippa gemensamma gräsytor med. Kontakta någon i Brf 
Bertils styrelse för att få tillträde till förvaringsutrymmet. Johan Persson och Stina Seger är även med i Samfh 
Styrelsen.

Höststäd lördag 16 oktober 2010 Tid: 09.30-14.00
På agendan
kl 09,30 Varje gård träffas för uppdelning av arbetsuppgifter
-Rensa allmänna ytor från löv, skräp
-Bära in grindar i soprum 
-Rensa ev beskära buskar/häckar/träd
-Städa Car ports - kör ut era bilar tack
-Rensa rabatter
-Container kommer att finnas till hands från fredag 15 oktober och knappt en vecka framåt.
kl 12,00 Klassisk korvgrillning och allmän information för alla deltagare sker på Bertils gård

Alla varmt välkomna att delta i höststäden!

Den gemensamma containern är avsedd för gemensamt trädgårdsavfall! Alla ombeds att respektera detta 
och själv ansvara för eget annat 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. 

Planerade arbeten 2010
-Carport tak 1 renovering närmast järnvägen skall genomföras - försenat
-Lekgrus ordnas till Birgits lekplats, genomfört september
-Trädbeskärning - genomfört september 
-Kantsättning lekplats ska genomföras - genomfört september

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 

Hälsningar Styrelsen
2010-09-22 
___________________________________________________________________________
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.

http://www.uppsala.se/sv/Startsida/Bobygga/Avfall--atervinning/
http://www.uppsala.se/sv/Startsida/Bobygga/Avfall--atervinning/
http://web.me.com/samfhbirgitbertil/BirgitBertil/
http://web.me.com/samfhbirgitbertil/BirgitBertil/
mailto:info@birgitbertil.se
mailto:info@birgitbertil.se
http://www.birgitbertil.se/BirgitBertil/Ladda_ner_&_L%C3%A4nkar_files/Ny_medlem_Birg-Bertil.pdf
http://www.birgitbertil.se/BirgitBertil/Ladda_ner_&_L%C3%A4nkar_files/Ny_medlem_Birg-Bertil.pdf
http://www.birgitbertil.se/BirgitBertil/Ladda_ner_&_L%C3%A4nkar_files/Ny_medlem_Birg-Bertil.pdf
http://www.birgitbertil.se/BirgitBertil/Ladda_ner_&_L%C3%A4nkar_files/Ny_medlem_Birg-Bertil.pdf

