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Nu är hösten här och områdeskontoret har öppet som
vanligt igen. Onsdagar 18.00-19.30 samt sista lördagen i
månaden 11.00-12.00 för frågor, nyckelbeställningar m.m
ISS Fastighetsägare, som är vår Ekonomiska förvaltare ägs sedan i somras
av Riksbyggen och heter numera RB Fastighetsägare AB.
Detta såg Ni kanske på de senaste avgiftsavierna. Adress och telefonnummer
är desamma, med andra ord Portalgatan 2, telefon nr 018-66 01 60.

Fett i avloppet
Det är förbjudet att hälla matlagningsolja och dylikt i lägenhetsavloppen.
Den klumpar ihop sig och bildar proppar som i sin tur kan leda till
översvämningar och vattenskador. Kostnaderna för både att rensa avloppsrör
och vattenskadorna hamnar i slutändan på DIN månadsavgift. Oljan skall
samlas ihop och lämnas till återvinningscentral eller läggas i BRÄNNBART.
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Grillar
Vi gick i Juni-numret
av Bellmanbladet ut
med en uppmaning
att ta hand om Era
grillar när Ni grillat
klart och även märka
dem med namn och
adress om Ni lämnat
dem kvar på gården.
För tillfället finns ett
stort antal OMÄRKTA
grillar stående på olika håll inom området. Dessa kommer att rensas bort
och skrotas c:a 1 vecka efter denna påminnelse. Alla grillar även de som
då är märkta med namn och adress ska tas in innan den 22 oktober
annars kommer de att tas om hand och skrotas. Det ska inte finnas några
grillar kvar på området under vinterperioden.

Portarna och källardörrarna
Låt oss hjälpas åt att hålla våra portar och källardörrar stängda. Detta
både med hänsyn till värmekostnaderna, nu när det börjar bli kallt ute, och
allas vår säkerhet. Vi har trots allt drabbats av inbrott i våra källare vilket
gör att det är viktigt att ni håller dörrar stängda för att undvika sådana
inbrott.

Fyller 50 år 2018 vilket styrelsen tänker att föreningen ska fira på något
sätt med gemensamma aktiviteter. Har du förslag på aktiviteter eller
själv vill göra något. Lämna gärna dina idéer till styrelsen.
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Borttag av El-bil
På grund av det lilla intresse som visats från medlemmarna för vår
miljösatsning med en eldriven poolbil kommer projektet att avslutas i och
med att provåret går ut i oktober. SunFleet erbjuder däremot Brf Bellmans
medlemmar att nyttja den poolbil som finns i närområdet på Råbyvägen 57
https://www.sunfleet.com/bilpooler/uppsala/granby/rabyvagen/
ännu ett år UTAN att betala den fasta medlemsavgiften på 169:-/månad.

Laddningsmöjlighet för Elbilar
De medlemmar som har intresse av att kunna ladda El- eller Hybridbil på sin
fordonsplats ombeds lämna in uppgift om Namn, Adress, Telefonnummer,
fordonsplatsnummer, bilmodell och registreringsnummer till föreningen så
vi får en uppfattning om hur stort behovet är, för att sedan finna den bästa
lösningen.
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Elsopor
Elsopor t.ex. golvlampor, datorer, skärmar till datorer, vitvaror m.m. får ej
lämnas i vanliga soprummet eller i containern utan måste lämnas på
återvinningscentral. Om ni inte själva vill fara iväg med elsoporna får ni
förvara dem i lägenheten eller i ert eget förråd tills föreningen ca 2 gång per
år tar hem en container/bur för elsopor.
Styrelsen har beslutat att även i år ta hem en extra container/bur för elsopor
som under tiden 2 november – 13 november kommer att stå vid gaveln på
hus 7 Bg 106. Passa då på och slänga alla era elsopor på rätt plats.
Containern för grovsopor vid Bg 78 kommer också under denna tid ha
extratömningar vid behov. Din lägenhetsnyckel passar i det nya hänglåset.

FEL
Anmälan

Akuta fel
Vardagar 8.00 –16.00
Relita

Övriga fel
Nätter 21.00-08.00
018-15 51 55

Kvällar 16.00-21.00 och helger 8.00-21.00, någon i styrelsen
Anders Sävborg 070-5568558 Helena Jonsson 073-9996558
Per Olof Ahlberg 070-7958570 Ann-Sofi Karlsson070-6583145
Johan Bergström 070-5877343 Lisa Landerhjelm 0733-341445
Jan Frizell
070-6250285 Lasse Lindholm 070-6997366
Ivan Gosijer
070-6555462 Britt-Marie Rosén 0733-291492

Vardagar 8.00-16.00
Relita 018-15 51 55
Övriga tider
Tel svar
21 40 52
Telefax
24 26 22
E-post brf@brf-bellman.se
Eller lägg en lapp i
föreningens postfack i
trapphuset Bg 98
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