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VÅRSTÄDNING 14 MAJ

Nya boende i föreningen

Lördagen 14 Maj går årets vårstädning av stapeln.
Förhoppningsvis har då all snö smält & marken hunnit
torka upp lite.

Följande medlemmar har tillkommit:
Familjen Ji/Cheng i 7:an 8 tr (15 Mars)
Familjen Leva i 7:an 6 tr (2 Maj)
Familjen Johansson i 7:an 3 tr (2 Maj)

I hålen som Kalle grävde i höstas kommer vi vid vårens
städdag att plantera buskar som är tänkta att avskärma en
stor del av genvägsspringet över våra gräsmattor.
Förhoppningsvis hittar vi även blommor från en MASSA
blomsterlökar!
TÄVLING: Gissa hur många blomsterlökar som
planterades i höstas?
Lägg en lapp i föreningens vita lådor med din gissning
senast 13 MAJ-2011 (med ditt namn på förståss!).
De 3 som kommer närmast vinner ett pris var, som delas
ut under städdagens fikapaus!
____________________________________________

Biblioteket öppet i 7:an
Biblioteket har nu flyttat in i 7:ans skyddsrum i källaren.
Marisa Ström (7:an bv) har åtagit sig att fungera som
bibliotekarie.
Gå gärna ned & låna en bok eller två!
Det finns även video & DVDfilmer att låna!
En ”myshörna” håller på att göras iordning med
TV/Video på plats.
Pingisbordet är åter uppmonterat & användbart.
(Vem kan slå vårt proffs – Lennart Pettersson?).
Föreningen har även köpt in ett par element för att kunna
driva ut kylan i biblioteket under den kalla årstiden!
Har du böcker eller enkel bokhylla till övers? Kontakta
Marisa – de kan komma till användning i vårt bibliotek!

Våra hus förvaltas av TEOGE.
Kontaktuppgifter TEOGE
Felanmälan: 08-410 828 50
Felanmälan har öppet: 08.00 – 16.30
Övrig tid jour: 08-410 828 50
Mailadress till Felanmälan: info@teoge.se
BRF Vinterrosen i Bandhagen,

Vintrosagatan 5–7, 124 73 Bandhagen

Vi hälsar dem alla hjärtligt välkomna!

Portlåssystemet
Tappat brickan/behöver fler brickor
eller byta telefonnummer i systemet?
Kontakta Michael Holasek – i 7:an 5 tr, som har
hand om systemet.
Om du har tappat brickan kan du få en ny och den
gamla brickan spärras.
Ny bricka kostar fn 50:-

Nya dörrar med elektroniska
läsare
Veckorna efter påsk kommer portlåssystemet att
utökas, du kommer då att kunna använda din
”blipp/tagg” till att öppna dörrarna till bland annat
5:ans & 7:ans källare, cykelrummet i 7:an &
vindsdörrarna. Under installationsdagarna kommer
det då att bullra lite mer än vanligt när entreprenören
”Svenska Telegrafen AB” drar kablar & monterar
nya lås.
Vi hoppas att jobbet är klart till vårstädningen & då
kan ytterligare en nyckel tas bort från knippan!

Relining – Stamrenovering
Den av föreningen tillsatta gruppen har tagit in ett
antal offerter som man nu arbetar med.
Detta innebär att inget arbete med stammarna
påbörjas före sommaren, utan snarare tidigast sent i
höst.
Mer information kommer så snart vi vet mer.
Badrumsrenoveringsförbudet kvarstår tills allt
gällande stamrenovering är klarlagt.
I god tid innan byggstart kommer ett möte att hållas
för alla boende.

VÄND – det finns en sida till!
brf.vinterrosen@yahoo.com
www.vinterrosen.se
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Trasiga clips i ytterfönster?

SOPHANTERINGEN

Tyvärr händer det att clipsen i de eftermonterade yttre
fönsterramarna går sönder ibland.
Det är enkelt att själv byta ut dem med en skruvmejsel
Nya clips finns för montering på egen hand.
Säg till någon i styrelsen så får du antalet du behöver.

Det har tyvärr vid ett flertal tillfällen förekommit att
sopor & grovavfall har hanterats felaktigt. Dessa
typer av avfall får INTE ställas utanför - eller
slängas i - sopkärlen för hushållssopor eller ställas i
porten.
• Mindre elavfall, (batterier, glödlampor, etc
lämnas till Elåtervinningsbilen som kommer
4 gånger per år - nästa gång 20 april 2011.
Anslås ett par dagar innan i porten och finns
även på vår hemsida för resten av året.
• Större elavfall (TV, kylskåp etc) kör man
själv till återvinningsstationen i t.ex
Högdalen.
• Miljöfarligt avfall & grovsopor kör man
själv till återvinningsstationen i t.ex
Högdalen.
• Tidningar & glas läggs i respektive
behållare
• Papp & kartong får INTE läggas bland
tidning utan ska läggas i de kommunala
återvinningskärlen.
Närmaste kärl finns på följande adresser:
Hagsätravägen 125,
Glanshammarsgatan 38
Vintrosagatan 44 (just nu borttagen på grund av
tillfällig busshållplats (Tunnelbanerenoveringen)).
• Hushållssopor skall självklart läggas i
sopkärlen på gården (INTE utanför!) annars
kommer det oönskade råttor mm på besök!

5:ans & 7:ans cykelrum:
Nu det börjar bli dax för cykelsäsong igen.
Som vanligt är cykelrummen i en enda oordning(!)
Misstanken är stark att det finns ett flera cyklar som inte
har någon i föreningen boende ägare.
Därför ska alla cyklar i 7:ans & 5:ans cykelrum vara
uppmärkta med namn – på något sätt.
De som används frekvent kan sätta en lös lapp på
pakethållare etc.
Långtidsförvaringsobjekt skall ovillkorligen märkas!
Cyklarnas ägare uppmanas att göra detta till senast 2
maj-2011. Därefter kommer alla omärka cyklar att tas
bort ur utrymmena.

GLAD PÅSK ÖNSKAS ALLA

BRF Vinterrosen i Bandhagen,

Vintrosagatan 5–7, 124 73 Bandhagen

brf.vinterrosen@yahoo.com
www.vinterrosen.se

