ellman • Bladet
INFORMATION TILL BOENDE I BRF BELLMAN • NR 1 • mars 2017

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BLIR
DEN 9 MAJ 2017 I LÖTENKYRKAN.
Kallelse och årsredovisning kommer i slutet av april.
Motioner till ordinarie föreningsstämma inlämnas till
områdeskontorets blå postfack i trapphuset Bellmansgatan
98, senast 31 mars.
Det är också dags för nominering till styrelsen.
Valberedningen kommer inom kort att lämna ut lappar i era
postfack.
COM Hem
Vid frågor förande Bredband, TV och Telefoni gäller numera att i första
hand kontakta Com Hems kundservice på telefon 90222

ELBILSPOOLEN
Du som ännu inte anmält dig som medlem för att kunna boka
elbilen gör det nu och du som är medlem glöm inte att boka
bilen. Vi har ju nu ett test år då medlemskapet inte kostar
något så då gäller det att vi testar.
För att bli medlem:
Gå in på www.sunfleet.com och klicka ”bli medlem”. Fyll i
”Bellman 2744” som organisationskod. Välj Medlemskap Small.
Fullfölj anmälans alla steg.
Det kommer att anordnas en ny dag för att visa bilen och
demonstrera hur den funkar, info kommer i brevlådan.
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Gamla modem
De modem som vi haft och boxar för TV som vi fick under tiden med AllTele kan lämnas i BG 106 i källaren om man vill bli av med dem före nästa
insamling av el-sopor.

Grovsopor
Grovsopor ska slängas i containern och inte i sophusen. Det förekommer
ofta att både möbler och andra grovsopor ställs eller slängs i soprummen.
Detta är alltså inte tillåtet. Vi har container på området för sådana sopor.

Inbjudan
Välkommen på kundkväll med Riksbyggen!
Nu lyfter vi blicken framåt och längtar efter härliga
långpromenader, löpning och utmanande cykelturer i
vårsolen!
Vi vill erbjuda er en härlig nystart i vår och bjuder in alla
boende i bostadsrättsföreningar förvaltade av Riksbyggen till
kundkväll hos Team Sportia. Där kan du botanisera bland
sport- och fritidskläder och hitta nya spännande material till
dina fritidsaktiviteter.
Som boende i en bostadsrättsförening förvaltad av
Riksbyggen får du 30 % rabatt på hela sortimentet under
kvällen.
Rabatten gäller ej på cyklar.

När
Tisdagen den 4 april, klockan 19.00-21.00
Var
Team Sportias butik på Bolandsgatan 15 A i Uppsala
Välkomna!
Riksbyggen

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
Per Fåhraeus
24 23 55 Helena Jonsson 073-9996558
Per Olof Ahlberg 26 17 06 Ann-Sofi Karlsson 22 36 96
Johan Bergström 24 30 33 Lasse Lindholm
69 33 66
Britt-Marie Rosén 21 89 38 Ivan Gosijer
24 5372
Maryam Haghighi 25 05 51 Anders Sävborg
26 14 89

Övriga fel
Vardagar 8.00-16.00
Relita 018-15 51 55
Övriga tider
Tel svar
21 40 52
Telefax
24 26 22
E-post brf@brfbellman.se Eller lägg en
lapp i föreningens
postfack i trapphuset Bg
98

