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Renovera Badrummet?

Kommer snart igen. Härnäst har kommunen på sin
hemsida skrivit 1 April = annandag påsk!

När slutbesiktningen efter vattenstammsjobbet är klar,
kan du som planerar att renovera ditt badrum påbörja
ditt arbete.
Obsevera att du måste ansöka hos styrelsen och att den
som gör jobbet måste vara behörig samt följa de regler
som föreningen har bestämt.
Ansökningsblankett och regler finns hos styrelsen.
Blanketten är till för din egen säkerhet!

Uppställning av ytterdörr
… är bara tillåtet om du har uppsikt över dörren.
Tyvärr händer det att boende kommit till dörren och
funnit att den står öppen utan att det har varit någon 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,
annars får tjuven ett gyllene tillfälle att komma in i våra
hus. Även uteliggare och andra oönskade kan då komma
in, vilket vi haft problem med innan det elektroniska
låssystemet monterades.

Cykelrummet i 7:an
De cyklar som inte är uppmärkta med namn, datum och
lägenhetsnummer kommer att tas bort i samband med
Vårstädningen 19 Maj .

Sopor i & utanför port
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
– och tror att ”någon” annan ska plocka undan. Det finns
klart angivet på fd 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!!

Utbyte av tillvattenstammar
Är nu nästan klart.
Ett par smådetaljer återstår innan slutbesiktningen, som
är planerad att ske 2 April.

Vårens Städdag 19 Maj
Städdag söndag 19 Maj.
Samling 10.00 utanför 5:ans port.
Vi kommer bland annat att åtgärda gräsmattorna som for
illa i samband med fasadrenoveringen.
Och så blir det som vanligt lite allmän städning,
uppfräschning, fika och korvgrillning.
BRF Vinterrosen i Bandhagen,

Vintrosagatan 5–7, 124 73 Bandhagen

Nya medlemmar i föreningen
Familjen Al-Sammarai: 7:an 3 tr från 2 April
Vi hälsar dem hjärtligt välkommna till vår förening.

Tvättstugan
...var det länge sedan vi behövde skriva något om.
Nu har det iallafall hänt lite väl ofta att när den som
ska tvätta kommit ner, upptäcker att det är väldigt
smutsigt från föregående tvättpass. Ett antal klagomål
har då kommit till styrelsen.
Styrelsen uppmanar nu de boende till att vara mer
nogranna – se tvättstugan som en del av din lägenhet
och vårda den som om den vore din egen!
Alternativet är att tvättstugan måste städas dagligen av
städfirma och det kostar väldigt mycket, vilket då
kommer att slås ut på alla boende, eller att tvättstugan
blir avgiftsbelagd – vi ser det som en onödig utgift
eller åtgärd!
Det behöver inte vara kliniskt rent efter dig, men sopa
upp skräpet, gör rent ovanpå tvättmaskinerna, ta ur
luddet från torktumlarna och ta med dina tomma sköljoch tvättmedelspaket till sopbehållarna utanför porten.
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