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Renovera Badrummet?

Lugnt i 7:an???

Observera 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 och
även på vår webbsida under fliken ”Boendeinfo”.
Blankett och regler är till för din egen säkerhet!

Äntligen är renoveringen efter vattenskadan klar!!
Kan de som bor i 7:an nu hoppas på en längre lugn
period innan nästa projekt påbörjas?

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

Tvättstugan
Läs gärna den lilla uppmaningen som sitter över
sopkorgen, den är till för allas trevnad.
Lägg märke till vilket tvättmedel som ska ligga i vilket
fack:
De 2 bortre facken är från vänster:
Sköljmedel (flytande) och förtvättmedel (flytande)
De 2 facken nämast dig är från vänster:
Förtvättmedel (pulver) och huvudtvättmedel (pulver)
Om du använder tvättbollar, måste du lägga dem
tillsammans med tvätten och kan inte använda förtvätt.
Observera: du MÅSTE programmera om maskinen, dvs
trycka in knappen för förtvätt, om du vill använda
förtvättmedel, annars tas det först vid sköljningen och
det är väl inte riktigt vad du tänkt dig.

Julgranscontainer
En container för julgran etc kommer att beställas till
trettonhelgen. Se anslag i port för exakt datum.

BRF Vinterrosen i Bandhagen,

Vintrosagatan 5–7, 124 73 Bandhagen

Däckparkering
I föreningen finns numera även möjlighet till att hyra
plats för 4 st bildäck i en stapel Detta däckförråd finns
i 5:ans källare. Antalet platser är begränsat, därför är
det ”först-till-kvarn” som gäller.
Det kostar 600 kronor per år.
Susanne Meyer-Söderlind i 7:an, 6tr har hand om
kölistan, där det just nu finns platser lediga. Så
kontakta Susanne om du behöver plats för dina däck.

Cykelkällaren
Det var inbrott i cykelkällaren i 7:an för någon månad
sedan. Ett antal cyklar stals vid det tillfället, och
dörren mot parkeringen bröts upp.
Tills den förstörda ytterdörren är åtgärdad, är utgången
från cykelkällaren mot parkeringsplatserna avspärrad.
Använd istället 7:an port för att ta in/ut din cykel.

Portnycklar (”Blippar, Taggar”)
Kärt barn har många namn...
Hursomhelt handlar detta om det elektroniska låset vi
har för att komma in i husen.
Om du:
- behöver fler taggar,
- har en trasig tagg,
- har tappat en tagg,
- vill ändra ditt telefonnummer i porttelefonen
- vill kunna öppna porten med porttelefon efter 22.00
Gör då så här:
Lägg ett meddelande i föreningens vita lådan i porten
eller maila till föreningen (info@vinterrosen.se)
Ny tagg kostar fortfarande 60 kronor
.
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Parkering av bil framför porten
.. är INTE tillåten.
Anledningen är att området är reserverat för
utryckningsfordon (Ambulans, Brandbil etc)
Tala om det för dem som besöker dig om de har ställt
bilen på gården och tänk på det själv med! Det står till
och med i föreningens ordningsregler (punkt 2).
Alternativa parkeringsplatser är på Centrumparkeringen
(glöm inte ställa in tiden på P-skivan), eller på gatan.
Nästa gång kan det vara du som drabbas och behöver
hjälp snabbt, då kan det vara fråga om sekunder......

God Jul & Gott Nytt År
Önskas alla från Styrelsen!!
Glöm inte bort att släcka brinnande ljus
när du går ut från rummet, brandkåren
behöver lugn och ro de med..

OVK
För ett par veckor sedan hade vi killar i våra hus som
gick runt och utförde OVKkontrollen.
OVK betyder Obligatorisk Ventilations Kontroll.
I 5:an har man även hunnit med att åtgärda de fel som
rapporterades, men så har inte gjorts i 7:an än. I 7:an har
man bara varit i 4:or & 5:or och gjort mätningar, då det i
3:orna inte var färdigt med reparationerna efter
vattenskadan. Det är ju ingen mening med att göra
mätning medans dammigt arbete pågår i lägenhet som
kan medföra felaktiga värden. Efter nyår kommer 3:orna
i 7:an att kontrolleras enligt OVK, och direkt efter
kommer de fel som rapporterats för hela huset att
åtgärdas. Förhoppningsvis är allt klart under januari
månad.
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