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Aktuellt september 2009

Höststäd
Com Hem uppgradering klar
Extra TV uttag
Planerade arbeten
Motioner till Årsmötet

Höststäd 17 oktober
Tider: 09.30-14.00
Klassisk korvgrillning till alla deltagare sker på Bertils gård
På agendan
Varje gård träffas 09,30 för uppdelning av arbetsuppgifter
-Rensa allmänna ytor
-Bära in grindar inför vintern
-Beskära buskar/häckar/träd
-Städa Car ports
-Rensa rabatter inför vintern
-Container kommer att finnas till hands från torsdagen 15 oktober och en vecka framåt.

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 finner allt för ofta beteendet att grovsopor slängs i våra ordinarie soprum. 
Respektera varandra och släng era grovsopor på kommunens avsedda miljöstationer. 

ComHem uppgradering - status
Allt arbete är klart och certifierat av ComHem.
Erbjudanden och mer info om nya tjänster och nytt utbud läs mer på http://www.comhem.se

Extra TV-uttag?
Varje fastighetsägare står för alla kostnader av egna extrauttag. Ni beställer detta separat av Wikmans El.
Kontakta Wikmans El Fredrik Lagergren på 018 169 277.

Planerade arbeten
-V 38 Trädbeskärningar kommer nu att genomföras av Svensk Markservice på båda gårdarna Birgit resp Bertil
-Carport tak 1 närmast järnvägen - Styrelsen förordar att enligt underhållsplan genomföra 
ytterligare två takrenoveringar med start senhösten 2009 eller vår 2010 beroende på snöläge. Detta ryms inom 
ramen för budget.

Motioner till Årsmötet
Vi påminner om att enligt stadgarna ska Motioner inkomma till Styrelsen senast under januari 2010. 
Årsmötet är planerat till 21 april 2010 kl 19.00, Ramund Samlingslokal.

Ny domän och uppdaterad hemsida
För att lättar hitta hemsidan på internet har vi köpt rätten till vår egen domän
www.birgitbertil.se 
Senaste nytt publicerar vi löpande på hemsidan. Surfa in på http://www.birgitbertil.se 

Gemensamt bildgalleri på webben - uppdaterat från Garagefest augusti 2009
Vill du dela med dig av bilder? 
Maila dina bilder till: info@birgitbertil.se  

Hälsningar Styrelsen
2009-09-11
___________________________________________________________________
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 
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Denna ska skrivas under av Styrelsen.


