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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BLIR
DEN 8 MAJ 2018 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 snart dags för nominering till styrelsen.
Valberedningen kommer inom kort att lämna ut lappar i era
postfack.

Höjd vattenavgift
Från och med 1 april kommer vattenavgiften går upp med 20 %
Nu måste Vi hjälpas åt att spara vatten för att hålla nere
kostnaderna.

50 års jubileum
50 årsfirande Brf Bellman 26 maj 2018
Det är i år 50 år sedan vår förening bildades och det tänkte styrelsen att vi
skulle fira tillsammans lördagen den 26 maj.
Nu efterlyser vi bilder, foto, diabilder, filmer eller annat som finns
dokumenterat från bildandet och framåt.
Om någon av er i föreningen har något av ovanstående att bidra med till en
utställning som vi tänkt ska kunna göras i vårt styrelserum som då kan beses
under denna lördag i maj hör av er till någon av oss i styrelsen eller kom ner
på kontoret när vi har öppet.
Vi mottar även andra tips inför firandet och har du något att bidra med så var
inte rädd för att höra av dig.
Styrelsen
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Annons
Njut av ett nytt kök till våren!
- vi erbjuder 15% rabatt!
Vi välkomnar BRF Bellman till vår visningsvagn som kommer stå uppställd
vid Bellmansgatan 100.
Torsdag 8 mars kl. 10:00-10:45 och 18:00-18:45
Just nu är vi i ert område och erbjuder kostnadsfritt hembesök där vi hjälper
er att förverkliga drömmen om ett
nytt kök. Utifrån era behov och önskemål presenterar vi ett pris och i
samband med besöket har ni möjlighet
att göra en riktigt bra affär direkt på plats.
Passa på nu när vi är i området och erbjuder 15% rabatt!
Gäller till och med den 13 mars!

Med vänliga hälsningar

Martin Ahlgren
Säljare

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 Ann-Sofi Karlsson070-6583145
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

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

