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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BLIR
DEN 25 MAJ 2021 I LÖTENKYRKAN.
Kallelse och årsredovisning kommer under april månad.
Motioner till ordinarie föreningsstämma inlämnas till
områdeskontorets postfack i trapphuset Bellmansgatan 98,
senast 31 mars. Du kan använda din egen bricka för att
komma in i porten.
Information om hur stämman kommer att genomföras kommer så
snart vi vet förutsättningarna från myndigheterna. Vi planerar att
det ska kunna ske i samband med att vi sänder ut kallelsen.
Det är också snart dags för nominering till styrelsen.
Valberedningen kommer inom kort att lämna ut lappar i era
postfack.

Meddelanden till föreningen:
Meddelanden som läggs in på föreningens hemsida kommer inte
fram. Använd istället mailadress brf@brf-bellman.se

Bilplatser:
För att få ett klart besked om aktuellt behov av bilplatser så skicka
ett mail till föreningen på brf@brf-bellman.se med uppgift om Ditt
behov och önskemål, garage eller parkeringsplats. Gäller alla,
alltså även de som tidigare ställt sig i kö, alltså inte dig som redan
har parkering eller garage.
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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.

Källarförråd:
Förvara inte värdefulla saker i källarförråden och se till att dörrar
till källarna går i lås ordentligt. Vi har tyvärr haft inbrott i några
förråd.

Cyklar tillvaratagna:
Om Du saknar din cykel så ta kontakt med föreningen. Den kan
vara bland de cyklar som vi tog tillvara i samband med
cykelrensningen

FEL

Anmälan

Akuta fel
Vardagar 8.00 –16.00
Relita

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 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

Vardagar 8.00 –16.00
Relita

Nätter 21.00-08.00
018-15 51 55

Kvällar 16.00-21.00 och helger 8.00-21.00, någon i
styrelsen
Per Fåhraeus
24 23 55 Helena Jonsson 073-9996558

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

