ROSENBLADET

Nr 3 Sept. 2011

Höstens städdag Söndag 9 Oktober

Gårdsfest?

Årets höststädning löper av stapeln på en söndag.
Vi provar att ta den en söndag för att se om
uppslutningen kan bli ännu större.
Tid & plats blir dock den vanliga 10.00 utanför 5:an.
_____________________________________________

Önskemål om att arrangera en gårdfest har nått
styrelsen. Därför frågar vi nu alla boende om det
finns någon/några som vill arrangera festen?
Styrelsen kan inte ta på sig det arbetet, då det redan
nu är mer än tillräckligt att stå i.
Frivilliga kan lägga lapp i vita föreningslådan i
porten och anmäla sitt intresse.
__________________________________________

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
Nu har alla allmäna dörrar fått det elektroniska låset.
Systemet fungerar & cylinderlåset till dörrarna har bytts
ut. Den sista dörren som fick systemet var ytterdörren till
cykelkällaren i 7:an.
Detta innebär att den gamla portnyckeln på din
nyckelknippa nu inte länge passar någonstans och kan
tas bort! (Lägg gärna gamla portnyckeln i föreningens
vita låda i porten, så ser vi till att den återvinns).
Behöver du tillträde till ett rum där du inte kommer in? Lägg en lapp med lägenhetsnummer & nyckelnummer
(t.ex. 55:1) tillsammans med en motivering till varför du
behöver tillträdet i föreningens vita postlåda, så tas din
begäran upp i styrelsen.
_____________________________________________

Nya boende i föreningen
Följande medlemmar har tillkommit:
Familjen Dang/Dinh (7:an 1 tr)
Vi hälsar dem alla hjärtligt välkomna!

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

Föreningens Årsstämma
Årsstämman är bokad till 16 November i Rågsveds
Folkets hus.
Sedvanlig kallelse kommer att skickas ut till alla
medlemmar i god tid.
Valberedningen kommer att behöva ett antal namn
att välja in i styrelsen.
Närmare detaljer kommer att finnas i kallelsen, som
utkommer senast 2 November.
De medlemmar som önskar skriva motioner bör
börja tänka på dem nu då de ska vara styrelsen
tillhanda senast 18 Oktober kl 18.00.
Motionen kan med fördel lämnas i föreningens
vita låda i porten.
Information om stamrenovering kommer att ske på
stämman!
__________________________________________

Uppställning av ytterdörr
.. är inte tillåtet annat än om dörren är under
bevakning. Tyvärr har det förekommit att boende
kommit till dörren & funnit den uppställd utan att
någon varit synlig i närheten. - Snälla – se till att
stänga dörren efter er, det finns till och med angivet
i ordningsreglerna att dörren skall hållas stängd
(regel 2 punkt a). Att ytterdörren hålls stängd är
viktigt ur brottssynpunkt, då annars tjuven får ett
gyllene tillfälle att komma in i våra hus. Även
uteliggare kan då komma in, vilket vi haft problem
med innan det elektroniska låssystemet monterades.
__________________________________________

Mobila Miljöstationen
Årets sista lastbil för miljöfarligt avfall kommer den
19 Oktober. Sedan dröjer det en bra bit in på nästa
år innan den dyker upp igen.
Plats & tid finns på hemsidan men kommer även att
anslås i portarna i god tid.
brf.vinterrosen@yahoo.com
www.vinterrosen.se

