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En skön sommar
önskar styrelsen alla boende i Brf Bellman.
Semesterstängt på kontoret
Områdeskontoret håller stängt
till och med 17/8.
Öppettiderna under hösten blir
de samma som tidigare:
Onsdagar 18.00 -19.30 samt
sista lördagen i månaden 11.00-12.00
med reservation för om pandemin fortsätter

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.

Polisen och Styrelsen
vill påminna om minimikrav & rekommendationer för Grannsamverkan:
‐ Att vara allmänt vaksam och kontakta polis om något är misstänkt.
‐ Att meddela grannar om man är bortrest mer än några dagar.
‐ Att förvara värdesaker på ett betryggande sätt.
‐ Att gärna ta hjälp av förebyggande tips som finns på
www.samverkanmotbrott.se
‐ Att upprätta inventarielista och fotografera stöldbegärligt gods.
‐ Att märka stöldbegärliga föremål.
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Energideklaration
En ny Energideklarationerna är anslagna i respektive trappuppgång.

Stämmoprotokoll
Protokollet från årsstämman finns nu tillgängligt på hemsidan.

Rastning av husdjur
Rastning av hund och katt och andra husdjur är enligt ordningsreglerna förbjudet inom
området. Det är inte trevligt att hitta avföring från djuren på gräsmattor och i sandlådor
där barnen skall leka.

Papperskorgarna på gårdarna:
Vänligen lägg inte hushållssopor i papperskorgarna på gårdarna!
Alla hushållssopor ska lämnas i soprummen, även de som uppstår i samband med
grillning utomhus.
Det är ohygieniskt att lägga hushållssopor i papperskorgarna, fåglarna river upp och
sprider ut avfallet. Fastighetsskötaren skall inte behöva tömma papperskorgarna dagligen.

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

