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EN RIKTIGT GOD
JUL OCH ETT
GOTT NYTT ÅR
Önskar styrelsen alla boende i Brf Bellman
Budgeten för 2018 bifogas detta Bellmanblad.

Områdeskontorets julstängning
Områdeskontoret kommer att vara stängt
från och med 21 december och öppnar åter
onsdagen den 10 januari 2018.
För övrigt se baksidan av Bellmanbladet
om akuta fel

Varning:
Det har förekommit att personer ringt och uppgivit
att brickorna till porten och tvättstugan kommer sluta att
fungera och erbjudit medlem att få köpa nya fungerande brickor till
en kostnad av 300:- DETTA ÄR LÖGN.
Brickorna kan endast skapas och lämnas ut
av lås-ansvariga i styrelsen.
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Julens efterskörd
Julen för som bekant med sig en hel del extra sopor.
Inte minst gäller det julklappspapper och granar.
Men om alla följer anvisningarna nedan kommer det
säkert att fungera bra.

Julklappspapper
I vanlig ordning kommer Kenneth att
lägga ut sopsäckar i varje trapphus.
Var och en förser sig med en säck
och stuvar den sedan ordentligt. Säcken ställs
sedan i ditt sophus, längst in och inte
i något kärl. Observera, ditt sophus.
Det är stora mängder som ska få plats
och det är därför viktigt att vi får
säckarna bra fördelade mellan sophusen.

Julgranar
När ni har ledsnat på granen är det
var och ens skyldighet att lägga den
på samlingsplatsen för granar, som nu är
vid sandfickan gaveln Bg170.
Kenneth har arbete så det räcker
och blir över utan att behöva gå runt
och samla in utkastade granar.
Vi tackar på förhand för hjälpen.
Extra parkeringsplats.
Möjlighet finns att få en Extra parkeringsplats
inom Föreningen.
Kontraktet gäller i så fall 3 månader i taget.
Observera att minst 2 bilar måste vara registrerade på boende i föreningen.
Företagsbilar kommer att erbjudas plats endast om det blir platser över.
Kan inte garantera att P-platsen ligger nära lägenheten.
Uppgift om båda bilarnas registreringsnummer måste lämnas till föreningen.
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Motorvärmarna vid parkeringsplatserna
Tänk på att inte lämna sladden till motorvärmaren i
elplinten när den inte är kopplad till bilen, då sladden kan
fastna i plogen vid snöröjning.
Dessutom kan den vara strömförande.
Balkongdörren:
Om låset i balkongdörren börjar kärva så måste det smörjas. Kan bli dyrt för
Er om låssmed måste tillkallas. Behöver Ni hjälp så ta kontakt med
Fastighetsskötare så hjälper han Er i mån av tid.

Hemsidan:
En ny hemsida för Brf Bellman kommer att publiceras före årsskiftet. Vi
hoppas att den skall bli lättare att använda, men kom gärna med åsikter efter
att Ni sett den. Adressen till hemsidan är densamma som tidigare.

SOMMARJOBB
Ungdomar fyllda 15 men ej fyllda18 år som bor i Brf Bellman har möjlighet
att söka sommarjobb i föreningen.
Styrelsen har dock beslutat att för att fler ungdomar ska få möjlighet till
sommarjobb i föreningen göra en viss prioritering. Vilket innebär:
- 3 veckor/sommar under max 2 somrar
- att prioritera ungdomar upp till 18 år som har svårt att få annat arbete
- varje period ska helst bestå av en som arbetat föregående år och en ny,
men detta innebär inte att de som jobbade i fjol automatiskt har
företräde.
- ansökan tas emot först efter 15 januari 2018
- ansökan ska innehålla namn, personnummer, adress och om man
önskar speciella veckor
Ansökningar för sommaren 2018 tas emot till och med 31 mars 2018.
Vi tar hänsyn till när ansökan kommit in så ju tidigare efter 15 januari desto
större chans.
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INGREDIENSER
100 g skumtomtar

5 dl vispgrädde
TILL GARNERING

skumtomtar
vispad grädde
färska hallon

Skumtomtepannacotta
(9)

Man vet att ett recept på julgodis är enkelt på riktigt när det endast finns två
ingredienser. Skumtomtar och grädde. Vem hade anat att dessa två kunde enas i en
alldeles underbar pannacotta?
Gör så här
Klipp eller skär skumtomtarna i mindre bitar.
Koka upp grädden, lägg ner godiset och rör tills de har smält, sjud eventuellt lite till om
det är svårt att smälta godiset. Häll upp i små glas, burkar eller skålar. Låt stelna i kyl
minst 3 timmar.
Garnera gärna med extra skumtomtar, grädde och färska hallon.
För alla: Fri från gluten och ägg. Innehåller mjölkprotein..

Gör laktosfri: välj laktosfri vispgrädde.

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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