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En skön sommar
önskar styrelsen alla boende i Brf Bellman.
Semesterstängt på kontoret
Områdeskontoret håller stängt
21/6 till och med 14/8.
Öppettiderna under hösten blir
de samma som tidigare:
Onsdagar 18.00 -19.30 samt
sista lördagen i månaden 11.00-12.00

Avgiften för garage och parkeringar kommer att
höjas från 180701.
Garage till 450:-/månad och Parkeringar till 200:-/månad.
Detta görs för att anpassa våra avgifter till marknadspriserna i området ( vi
ligger trots höjningen lågt i förhållande till övriga föreningar) samt att driftsoch underhållskostnaderna för bilplatserna skall betalas av de som utnyttjar
dem.

Grillar
Det är roligt att se att det finns så många som tycker att det är trevligt att
nyttja våra fina gårdar till att ha en grillsamvaro på. Glöm dock inte att
grillarna inte får stå kvar ute på gården utan skall ställas undan när ni
avslutat grillningen. På övre gården står det en hel del grillar som stått där
även i vinter och det ser rätt skräpigt ut så Kenneth kommer att
rensa bort de som inte är uppmärkta med namn, så se till att ta hand
om era grillar om ni vill ha dem kvar.
OBS! Glöm inte att det är förbjudet att grilla på balkongen
om du inte använder en elgrill.
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50 års jubileet
Tipsrundan för vuxna frågor och svar
1.







Varje Uppsalabo använder i snitt 155 liter vatten om dagen, fördelat så här:
Mat och dryck 5 %
Dusch och bad 40 %
Toalett 20 %
Disk 20 %
Tvätt 10 %
Övrigt 5 %

Hur många liter vatten tror du att vi i Brf Bellman, i genomsnitt, har förbrukat år 2017 om vi
delar upp förbrukningen per rum? Svar: 36566 liter (a)
2. Hur långt är ett tvättpass inklusive torkning i tvättstugan? Svar: 1,5 timmar+ 30 min torkning
(b)
3. Vad är hyrestillägget för våra fina balkonger? Svar: 140 (c)
4. När du byter ut ditt Kyl‐ eller frysskåp, vart ska de lämnas? Svar: Du åker och lämna det till
en återvinningscentral. (a)
5. Vad heter vår duktiga fastighetsskötare? Svar: Kenneth (b)
6. Vi har våra sophus där återvinning, sortering ska ske. I vilket kärl ska man slänga en
stekpanna? Svar: Brännbart (b)
7. Hur många olika källsorteringsalternativ har vi i våra sophus? Svar: 10 och 11 (a o b)
8. Renovering av lägenhet. För vissa ingrep måste man innan man påbörjar en renovering
söka tillstånd av styrelsen i Brf Bellman. Markera de alternativ nedan som man måste söka
tillstånd för. Svar: Ingrepp i, förändringar av och anslutningar till befintliga avlopps, vatten
eller värmeledningar (a), Ändring och nyinstallationer av elinstallationer(c), Renovering av
kök (f), Renovering av våtutrymmen (wc, dusch samt bad) (g) och Ingrep i bärande väggar
och bjälklag (h)
9. Vad betyder denna skylt (anvisningsmärke)
som sitter vid alla våra infarter? Svar:
Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart (b)
10. Vår förening har 396 lägenheter och 16 lokaler.
På hur många bostadshus är de fördelade på och hur många sophus har
Brf Bellman? Svar: 17 bostadshus + 8 sophus (c)
11. Vilka alternativ nedan är sanna? Svar: Av matavfall kan vi göra biogas. Biogas från 367
bananskal tar en buss från City till Sävja (a), Brf Bellmans ordförande heter Anders Sävborg
(b), En återvunnen dagstidning sparar lika mycket energi som krävs för att brygga 38 koppar
kaffe. (d), Endbostadsrättsförsäkring är en försäkring du som bor i bostadsrätt kan teckna
som komplement till din hemförsäkring. Den täcker i regel det som hemförsäkringen inte
gör exempelvis skador på ytskikt och den fasta inredningen (g), Brf Bellman har tecknat en
gemensam Bostadsrättsförsäkring för samtliga bostadsrättsinnehavare (h)
12. Hur många makaroner tror du att det finns i glasburken? Svar: 91(c)
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Vinnare i Tipspromenaden för vuxna
1: pris 11 rätt gick till:
Eva o Lars Hjertsson, Bg 100
Orvokki Danielsson, Bg 166

2:pris 10 rätt gick till:
Mats Aspholm, Bg 164
Broberg, Bg 118
Veronica Hjertqvist,
Bg132
Kemal Akdag, Bg 100
Eva Forslund, Bg 134
Lindqvist, Bg 98
Karin Bergsten, Bg 130

Föreningen tackar
Jari med personal på ICA Supermarket SAMköp
för att de på ett storartat sätt ”sponsrade” vårt 50-årsjubileum med
Korv och bröd med tillbehör samt dricka.
Vi tackar även de medlemmar som ställde upp och hjälpte till under
dagen men framför allt till Er som kom till jubileet och gjorde dagen till
den fest det blev.
Styrelsen
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Reklam o post
Du som inte önskar få reklam exempelvis under sommaren,
meddela områdeskontoret, så får du en ”Ej Reklam” skylt till postfacket uppsatt. Det
finns fortfarande de som idag lägger reklam och annat uppe på postfacken, vilket gör att
det blir skräpigt i trappuppgången. Resultatet blir att vissa plockar undan och städar efter
vad andra lämnar. Var och en måste ta sitt ansvar för den post/reklam man får för allas
trevnad. Dessutom utgör papper som ligger och skräpar en brandfara.

Vädring av sängkläder o mattor samt skakande av desamma från
Balkongen.
Vi vill påminna om att det är förbjudet att skaka mattor m.m från balkongen lika så hänga ut
utanför balkongen då detta kan innebära olägenhet för lägenhetsinnehavare som bor under.

Utställningen i
styrelserummet
kommer att finnas
kvar till hösten vi
återkommer med
nytt tillfälle att
besöka
utställningen

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
E-post brf@brf-bellman.se
Eller lägg en lapp i
föreningens postfack i
trapphuset Bg 98
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