ROSENBLADET

Nr 1 Mars. 2012

VÅRSTÄDNING 6 MAJ

Relining – Stamrenovering

Söndagen 6 Maj går årets vårstädning av stapeln.
Denna gång kommer vi förutom att städa våra ytor etc,
även att flytta om Biblioteket i 7:ans källare.
Biblioteket ska flyttas till rummet där matkällarförråden
fanns & i nuvarande biblioteksrummet kommer att bli ett
mera ungdomsinriktat utymme (pingis, video, mys)..
Marisa i 7:an blir den som styr & ställer hur det ska se
ut.
_____________________________________________

Snart börjar arbetet med att renovera
avloppstammarna & byta kall- &
varmvattenledningar.
Omkring påsk börjar etapp avloppstammar,
vilken beräknas vara klar före midsommar.
Efter sommaren påbörjas etappen med kall- &
varmvattenledningar.
En information kommer att hållas för alla i
styrelserummet (5:ans skyddsrum i källaren)
vid 2 tillfällen.
Mer information kommer i ett särskilt
informationsblad, vilket delas ut inom kort.

Nya boende i föreningen
Följande medlemmar tillkommer:
Familjen Lindelöf 7:an 2 tr (1 Maj)
Familjen Al-Khishali - Mouftakir 5:an 7 tr (1 April)
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 lösa ut en ny och den
gamla brickan spärras.
Ny bricka kostar fn 60:- (tvättstugebricka 100:-)

NYHET i Portlåssystemet!!
Porttelefonen kan - för den som önskar - fungera även
nattetid (dvs 22.00 – 06.00)!
Det finns nu möjlighet att lägga in ett telefonnummer
som gäller enbart nattetid.
Detta telefonnummer kommer INTE att skrivas ut på
någon boendetavla, utan den som besöker måste veta
vilket telefonnummer som den besökte nås på.
Porten öppnar du på samma sätt som du gör dagtid.
För den som önskar nyttja nyheten, fyll i nedanstående,
klipp ur & lägg i föreningen vita låda i porten
– du meddelas när ändringen är utförd:
Namn:_________________________
Husnummer:_____________
Lägenhetsnummer:________
Önskat telefonnummer NATT:___________________
BRF Vinterrosen i Bandhagen,

Vintrosagatan 5–7, 124 73 Bandhagen

SOPHANTERINGEN
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 2 april 2012.
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.
• Hushållssopor skall självklart läggas i
sopkärlen på gården (INTE utanför!) annars
kommer det oönskade råttor mm på besök!

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

