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Mobila Miljöstationen

Utbyte av tillvattenstammar

Årets sista lastbil för miljöfarligt avfall har varit här. Nu
dröjer det en bra bit in på nästa år innan den dyker upp
igen. Första gången blir måndag 4 februari kl. 20.00 20.45, vilket även kommer att stå på hemsidan och
anslås i portarna i god tid.

Håller – som alla säkert märkt – på för fullt.
Under Jul och Nyår ligger arbetet dock nere (pga
Julefrid) som föreningen har begärt.
Inkoppling/utbyte av tappställen i lägenheterna
beräknas börja i månadsskiftet januari/februari.
Se även den information som installatören sätter upp
på utsidan av hissen på alla våningarna när arbete
förväntas ske på just den våningen

Föreningens Årsstämma
Årsstämman hölls söndag 18 november.
Inlämnade motioner behandlades och en viss livlig/hätsk
diskussion uppstod om en av dem. Det lugnade dock ned
sig och ordningen återställdes. Nya styrelsesuppleanter
valdes in och det informerades om stamrenoveringen och
vattenstamsbytet. Stort tack till alla som var där.

Ställ inte upp ytterdörren
… det är bara tillåtet om dörren är under bevakning.
Tyvärr har det förekommit att boende kommit till
ytterdörren och 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 inbrottssynpunkt,
annars får tjuven får ett gyllene tillfälle att komma in i
våra hus. Även uteliggare och andra oönskade kan då
komma in, vilket vi hade problem med innan det
elektroniska låssystemet monterades.

Cykelrummet i 7:an
Just nu är det väldigt fullt i cykelrummet. Det går knappt
att ta ut en cykel. Se till att märka upp dina cyklar
senast den 31 december– om du inte vill ha dem kvar
– märk INTE upp den. Omärkta cyklar kommer
därefter att flyttas undan & så småningom slängas/säljas.

Ställ inte sopor i & utanför portarna

Höstens Städdag 7 oktober
Gick som den skulle.
Stort tack till alla som hjälpte till!!
Till våren tar vi nya tag – bland annat kommer vi då
att åtgärda våra gräsmattor som for illa i samband med
fasadtvätten.

Renovera Badrummet?
I 5:ans f.d. matkällare – mitt emot Tvättstuga och
Relax, håller en modell av ett helrenoverat badrum på
att byggas. Eftersom utrymmet är låst, har en förfrågan
delats ut till alla om att ”boka” tid med dem som är
föreslagna att göra jobbet.
Det som byggts upp är ett helkaklat standardbadrum
som följer alla de moderna rekommendationer och
regler som finns angående våtutrymmen – och de har
ändrats en hel del sedan våra hus byggdes!!
Det är tänkt att de som förevisar kommer att kunna sin
sak och ge tips och råd till den som så vill.
Utställning förväntas finnas hos oss i ett par månader,
så passa på att se den & boka en tid som passar!

Våra hus förvaltas av TEOGE.
Kontaktuppgifter TEOGE

Det är absolut förbjudet att lämna sopor i anslutning till
våra portar och trapphus. Tyvärr verkar inte alla förstå
det utan behagar lämna elsopor, plastsopor och annat där
– med mening att ”någon” annan ska plocka undan. Det
finns klart angivet på f.d. grovsoprumsdörren vad som
gäller. Det ser väldigt tråkigt ut när det kommer besökare
och ger föreningen ett sopigt och ”sjaskigt” intryck.
Vänligen följ det regelverk som finns!!

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

Fasaderna är tvättade & reparerade

Glöm inte bort att släcka brinnande ljus,
brandkåren behöver lugn och ro de med..

Visst blev det fint?
Hoppas att de förblir så de nästa 50 åren
BRF Vinterrosen i Bandhagen,

Vintrosagatan 5–7, 124 73 Bandhagen

God Jul & Gott Nytt År
Önskas alla från Styrelsen!!

info@vinterrosen.se
www.vinterrosen.se

