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Nu är hösten här och områdeskontoret har öppet som
vanligt igen. Onsdagar 18.00-19.30 samt sista lördagen i
månaden 11.00-12.00 för frågor, nyckelbeställningar m.m

OBS !! Debitering av förbrukad El i lägenheterna:
Debitering har från senaste avisering (början av september)
skett med bara en månads eftersläpning i stället för två.
För att komma ikapp med debiteringarna så har både Juli och
Augusti månads förbrukning debiterats. Vi anser att det är en
lämplig period att debitera två månader eftersom man
använder minst el under sommaren.
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OVK ( Obligatorisk ventilationskontroll ).
OVK kommer att genomföras under hösten 2021 vilket kommer att beröra
alla lägenheter. Avisering görs en vecka innan.

Håll ögonen öppna
Vi vädjar till alla medlemmar att uppmärksamma och rapportera om något
misstänkt sker inom området. Om man ser något PÅGÅENDE brott skall
man ringa polisen 112. Vi har satt upp extra ”brytskydd” på källardörrarna
men det fungerar endast om vi ser till att dörrarna är ordentligt stängda. Se
också till att portarna går i lås och ställ inte upp dörrarna utan bevakning.
Det har förekommit stölder i vissa postfack.

Elsopor
Styrelsen har beslutat att även i år ta hem en extra container/bur för elsopor
som under tiden 29 oktober – 8 november kommer att stå vid gaveln på
hus 7 Bg 106. Passa då på och slänga alla era elsopor på rätt plats.
Containern för grovsopor vid Bg 78 kommer också under denna tid ha
extratömningar vid behov. Din lägenhetsnyckel passar i det nya hänglåset.

Tele 2 (fd ComHem):
Tele 2 meddelar att man senarelagt avstängning av TV 6.

Rastning av hundar m.m.
Vi vill uppmärksamma våra medlemmar om att det är förbjudet att rasta
husdjur inom bostadsområdet. Vi vet att det ibland händer en olycka på väg
ut men glöm då inte att plocka upp efter husdjuret.

Råttor
Vi ber nu er medlemmar att inte mata fåglar och också se till att ni inte
slänger saker på marken som drar till sig råttorna. Det gäller att vi ser till att
det inte finns någon mat för dem inom området.

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 Lisa Landerhjelm 0733-341445
Marie Björk
0705-131096 Lasse Lindholm 0706-997366
Jan Frizell
0706-250285 Britt-Marie Rosén 0733-291492
Ivan Gosijer
0706-555462 Roger Svensson 0704-531238
Helena Jonsson 0739-996558 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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