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Ordinarie föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Bellmans ordinarie föreningsstämma
planeras nu till den 25 maj 2021.
Stämman kommer, att som läget nu ser ut, genomföras genom
poströstning och kommer att kunna följas på Internet. Länk
meddelas senare. Om någon förändring sker vad gäller antalet
medverkande i lokal kan även fysisk stämma komma i fråga.
Blanketter för poströstningen samt information hur detta går till
distribueras i god tid innan stämman. Kallelse och årsredovisning
delas ut senast under denna vecka. Eventuella frågor till stämman
önskas in så snart som möjligt.

Papperspåsar till matavfall:
Kommunen kräver nu att matavfall sorteras i särskilda
papperspåsar. Dessa tillsammans med en behållare kommer att
ställas utanför Er lägenhetsdörr och vi önskar att Ni följer dessa
direktiv. Ersättningspåsar kommer att finnas i en behållare i varje
sophus.

Kontoret
Kontoret är fortsatt stängt under sommaren. Vi hoppas kunna
återgå till normala rutiner i höst.
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Elsopor och Vårstädning
Mellan 21-31 maj kommer det att finnas burar för el-sopor
uppställda mellan Bellmansgatan 106 och 108.
Container för grovsopor finns vid gaveln Bellmansgatan 78.
Denna container kommer under denna tid att vid behov
tömmas oftare än vanligt. OBS inga El-sopor i containern.
Din lägenhetsnyckel går till låset för containern.
Passa på och vårstäda i både förråd och garage.

Cyklar tillvaratagna
Sista chansen att hämta ut eventuellt tillvaratagna cyklar från
cykelrensningen i november. Kontakta Anders 070-5568558.

Grillning
Det börjar dra ihop sig till grillningstider och vi tycker det är roligt
att se att det finns många som tycker att det är trevligt att nyttja
våra fina gårdar till att ha en grillsamvaro på.
Tänk på att grilla ute på gårdarna, inte intill balkonger/husväggar.
För allas trevnad.
Glöm inte att grillarna inte får stå kvar ute på gården utan skall
ställas undan när ni avslutat grillningen.
OBS! Glöm inte att det är förbjudet att grilla på balkongen om
du inte använder en elgrill.

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 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

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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