ROSENBLADET
Vårstädning söndag 15 maj

Nr 1 april 2016

Ventilationen i lägenheterna

Den 15 maj träffas vi utanför husen klockan 10:00 för
vårstädning i och runt våra hus. Som vanligt blir det fika
och korvgrillning när vi är klara. Kom ut och ta en kopp
kaffe och passa på att lära känna dina grannar!
En container finns som vanligt uppställd utanför 5:an från
fredag kväll till måndag morgon.
Alla är hjärtligt välkomna!

Cykelrummen töms!
Eftersom våra två cykelrum är fulla
så beslutade vi på stämman i höstas
att börja ta betalt för cykelparkeringen. Det innebär att alla
cyklar som har 26 tum eller större
kommer få betala för en plats i
cykelrummet. Barncyklar (med 24
tum och mindre) är gratis. Familjens första cykel i en
familj kostar 35 kr i månaden och har man fler cyklar i
familjen så kostar de 25 kr per cykel.
Om du vill ha en p-plats till din cykel så är det viktigt att
du innan städdagen den 15 maj märker din cykel med
namn och lägenhetsnummer. Sedan fyller du i lappen
som följer med detta Rosenblad och lämnar till styrelsen
på städdagen eller i den vita brevlådan. Vill du inte ha en
plats i cykelrummet måste du senast på städdagen den 15
maj ta bort din cykel. På städdagen kommer omärkta
cyklar att tas om hand av styrelsen som sedan kommer att
skänka fungerande cyklar till välgörenhet.
Alla som vill hyra en eller flera platser får ett märke att
sätta på sin cykel. Avgiften tas ut från 1 juni och läggs på
den vanliga avgiften för lägenheten.

Har du funderingar om detta så prata med någon i
styrelsen på städdagen eller lägg en lapp i någon av de
vita brevlådorna eller skicka ett mejl till
info@vinterrosen.se
BRF Vinterrosen i Bandhagen,

Vintrosagatan 5–7, 124 73 Bandhagen

För att ventilationen i huset ska fungera så bra som
möjligt är det viktigt att åtminstone några av
fönsterventilerna är öppna. Om du känner ett
vinddrag när du öppnar ytterdören betyder det att
du har för dålig luft inomhus och behöver öppna
några ventiler. Imma på insidan av fönstret
vintertid försvinner om du öppnar
fönsterventilerna.

Porttelefonen
Vill du att dina besökare använder porttelefonen för
att nå dig? Det går att ansluta flera nummer.
Kontakta i såfall styrelsen via mejl eller brev.

Surfa via fiber?
Du vet väl att vi har fiber indraget i våra hus.
100mbit kostar 200 kronor i månaden via Alltele.
En anslutningsavgift (engångskostnad) på 1 500
kronor tillkommer om du inte redan har en dosa
från Alltele installerad i din lägenhet.

Förvaltare i våra hus
Teknisk förvaltning: Driftia AB
Felanmälan: www.driftia.se
eller tel: 08-744 44 33
(månd – fre 8.00–16.00)
(Övrig tid = JOUR: 08-744 09 50)
Ekonomisk förvaltare: Hemgården förvaltnings AB
Telefon ekonomiska frågor:
08-716 52 59 (telefontid 09.00-11.30)
Eller via mail: forvaltning@hemgarden.se
Mailadress: info@vinterrosen.se
Webbsida: www.vinterrosen.se

