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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 

 
Bommar vid alla infarter 
Styrelsen har beslutat att även sätta upp bommar på infarterna till 86 – 114 

samt 122 – 150. Detta på grund av att många obehöriga fordon kör in på 

gårdarna, boende kör för fort inom området, gångvägarna används som 

bilvägar samt det brandattentat som skedde i augusti. 

 
ComHem 
ComHem rekommenderar att modemen startas om upp till 6 gånger/år för få 

bästa funktion och få med alla uppdateringar. 
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Håll ögonen öppna  

Vi vädjar till alla medlemmar att uppmärksamma och rapportera om något 

misstänkt sker inom området. Om man ser något PÅGÅENDE brott skall 

man ringa polisen 112. Vi har satt upp extra ”brytskydd” på källardörrarna 

men det fungerar endast om vi ser till att dörrarna är ordentligt stängda. 

 

Elsopor 
Styrelsen har beslutat att även i år ta hem en extra container/bur för elsopor 

som under tiden 25 oktober – 4 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. 

 

Brandvarnarna skall dammsugas och våt-torkas 
För att brandvarnarna skall behåll sin känslighet och inte utlösas felaktigt 

skall de dammsugas med jämna mellanrum och de som utsätts för ex. 

tobaksrök och stekos skall även våt-torkas regelbundet. 
 

Stamspolning 

Under hösten kommer avloppsstammar att renspolas. Avisering kommer att 

ske i god tid. Var vänlig och följ de instruktioner som kommer att utdelas, så 

kommer detta att gå smidigt för alla parter. 

 

IMD El (Individuell mätning och debitering) 
Projektet fortskrider och resultatet kommer att redovisas under de närmaste 

veckorna, för att en extrastämma sedan kan ta ett beslut under hösten. 
 

FEL 
 

 

 

 

Anmälan 

Akuta fel 

 

Vardagar 8.00 –16.00 Nätter 21.00-08.00 

Relita  018-15 51 55 

 

Kvällar 16.00-21.00 och helger 8.00-21.00, någon i styrelsen 

Anders Sävborg 0705-568558    Helena Jonsson  0739-996558     

Per Olof Ahlberg 0707-958570  Lisa Landerhjelm 0733-341445 

Johan Bergström  0705-877343  Lasse Lindholm    0706-997366      

Jan Frizell           0706-250285   Britt-Marie Rosén 0733-291492    

Ivan Gosijer       0706-555462    Mirsada Telo        0763-052272

  

 

 

 

Övriga fel 
 

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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