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INFORMATION TILL BOENDE I BRF BELLMAN • NR 1 • februari  2020 
 

 

 
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BLIR 
DEN 5 MAJ 2020 I LÖTENKYRKAN. 
 
Kallelse och årsredovisning delas ut under april månad. 
 
Motioner till ordinarie föreningsstämma inlämnas till 
områdeskontorets postfack i trapphuset Bellmansgatan 98, 
senast 31 mars. 
 
Det är också snart dags för nominering till styrelsen. 
Valberedningen kommer att lämna ut lappar i era postfack. 
 

 
 

Anmäl brister omgående 

Status-kontrollen har visat att medlemmar inte rapportera brister och 
felaktigheter i lägenheterna. Det rör sig exempelvis om läckande 
avloppsrör, rinnande kranar och avlopp som svämmar över. Har Ni 
problem, så rapportera det omgående till styrelsen eller till 
fastighetsskötaren (Kenneth). Det är dina pengar det gäller. 

 

Mail från meddelanderutan på hemsidan  

Detta fungerar inte just nu så maila istället direkt till vår mailadress:        
brf@brf-bellman.se 
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Web-designer/datakunnig i föreningen 

Är du datakunnig?  

Styrelsen undrar om det finns någon av våra medlemmar som kan vara 
intresserad av att hjälpa till med saker som rör vårt datasystem och vår 
Hemsida. 
Om du är intresserad lämna en liten lapp i vår brevlåda eller sänd ett mail 
till brf@brf-bellman.se  
Naturligtvis kommer vi att ersätta dig på samma sätt som  
förtroendevalda i föreningen arvoderas. 
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Brandlarmen ska dammsugas 
 
Vi vill än en gång påminna att om brandlarmen skall dammsugas för att 
fungera ordentligt. Detta bör göras med jämna mellanrum.  
Brandvarnaren skall inte pipa i onödan och den måste fungera vid nödläge.  
Använd den mjuka möbelborsten till dammsugare eller vid behov en fuktig 
trasa. Försök aldrig ta ned brandvarnaren, utan rengör den på plats. 
 
 
Trapphusen skall rensas 
 
Det har blivit fler och fler barnvagnar i trapphusen.  
Brandskyddsreglerna säger att brännbara föremål INTE får förvaras i  
trapphus och källargångar.  
Rollatorer och underreden till barnvagnar får förvaras under trappan i  
mån av plats, men inte barnvagnsinsatser, plastleksaker och dylikt.  
Detta innebär att det inte enbart gäller liggvagnsinsatser utan även 
sittvagnar då även dessa innehåller tygdetaljer, alltså brännbart material. 
 

   
 

      Som det ser ut på bilderna får det alltså inte se ut! 
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Containern 

OBS!  

Inga stora möbler eller saker med sladd, alltså eldrivna eller  
saker med batteri i få läggas i sopcontainern. 
Elsopor få ni antingen själva åka iväg med eller spara hemma tills 
föreningen tar hem burar för elsopor 2 gånger/år. När det gäller stora 
möbler som ni inte slagit sönder får ni själva ta med dem till 
återvinningscentral. 

  Nu väntar 

  vi bara på  

  Våren! 

 
 
 
 
 
 

 
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 070-5568558 Helena Jonsson  073-9996558 
Per Olof Ahlberg 070-7958570  Mirsada Telo 0763-052272 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 


