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												INFOBLADET	

Brf	Sången	i	Västra	Eriksberg	

 

Hej igen! 

Nu närmar sig hösten och vi har en hel del nytt att berätta.  

Först och främst … 

 

Boka in GRILLFESTEN på innergården den 28 oktober – kl. 13.00! 

Som du kanske har märkt, så har det byggts en utegrill på vår gård, som vi delar med 

grannen Brf Visan. Vi tänkte inviga vår nya grill nu i slutet av oktober, om vädret så tillåter 

och hoppas att du har tid och lust att delta. Ingen föranmälan behövs. Vi bjuder på 

nygrillad korv med bröd och festis/annan alkoholfri dryck. Du får gärna ta med dig egen 

dricka eller annat tilltugg. Mer information om grillen och dess användande berättar vi 

om på festen. 

GLAD NYHET! ☺ 

Föreningen har god ekonomi och ingen hyreshöjning kommer att ske under 2013.  

 

Kolla in vår nya HEMSIDA – www.brfsången.se – lansering den 1 oktober! 

Mycket tack vare vår hemsidessnickare Niko Gavric, bosatt i uppgång 88, har vi nu fått en 

riktigt fin hemsida. Vi kommer att lägga upp sidan den 1 oktober. Här kan du få all 

information, som du tidigare fått via Infobladet. För att spara på pappershanteringen, 

kommer vi nu fortlöpande att lägga upp all information på vår hemsida. Du kan även själv 

lämna kommentarer och frågor via hemsidans kontaktsida eller skriva direkt till oss på 

kontakt@brfsangen.se (den tidigare e-postadressen kommer att upphöra så småningom). 

Det finns också mycket annat matnyttigt att läsa på hemsidan, så vi föreslår att du går 

igenom den så fort den kommit upp på nätet och bekantar dig med den. Vi hoppas du 

kommer att tycka om upplägget och ser gärna fram emot dina synpunkter. Se gärna även 

annonssidan. 

 

För dig som inte har någon dator. Oroa dig inte! Även i fortsättningen kommer vi att sätta 

upp extra viktig information på våra anslagstavlor i varje uppgång. Om du vill meddela oss 

brevledes, får du gärna skriva handskrivna meddelanden och lägga i någon av styrelse-

medlemmarnas personliga postbox. 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg 

 

 

 


