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NYHETER
Brf Södra Rosendal, Uppsala
Avtal och uthyrning

Uthyrning

Vi har ny fastighetsjour via
Relita som har kontor i
Uppsala. De klarar av det
mesta som kan drabba vår
fastighet. Det är viktigt för
dig som medlem att läsa
de nya instruktionerna för
vattenskada och dylikt
som står på informationstavlan i entrén. En felaktigt
utkallad fastighetsjour kan
åläggas medlemmen att
betala. Vi har möjlighet att
byta säkringar och annat i
egen regi. Därför är det
alltid önskvärt att kontakta
styrelsen i första hand:

Det förekommer fortfarande
felaktiga andrahandsuthyrningar och vi vädjar till alla
att ta reda på vad som gäller.
Läs mer på hemsidan:
brfsodrarosendal.se/
andrahandsuthyrning

Facebook
Sök på gruppnamnet
”Brf Södra Rosendal” och gå
med. Vi önskar att samtliga
medlemmar hittar hit!
Vi har börjat inreda ett kontor /
styrelserum i ett tidigare förråd i
trapphus 22. Detta förråd innehöll
en del rester från byggtiden
(innerdörr/kommod/spegelskåp/
bänkskiva m.m.) som nu säljs i
Facebook-gruppen. Är ingen
intresserad där säljs de på
Blocket. Styrelsen har även delat
av ett annat förråd i samma
trappuppgång, där vi kommer att
förvara snöskyﬄar och dylikt.

Miljötips!
- Kapsyler / lock på flaskor och
burkar, ska skruvas av och
slängas i metall- eller
plastkärlet.
- Trasigt glas och porslin
(parfymflaskor, vaser, etc)
slängs i kärlet för
hushållssopor/brännbart. Helst
ska det tas med till
återvinningscentralen i
Gottsunda eller Boländerna.

styrelsen@sodrarosendal.se

Nytt är även nyckelhanteringen. BB-gruppen (Lås och
Säkerhetscenter) har hand om våra nycklar. Alla nycklar kvitteras
ut personligen. Detta innebär att du vid försäljning inte lämnar
nycklar till den nye ägaren utan till BB-gruppen och så får den
nya ägaren kvittera ut dem därifrån.

Parkeringsplatser
Gällande parkeringsplatser fick föreningen en ofullständig
överlämning från Veidekke pga borttappade avtal. Vi arbetar
med att bringa ordning i parkeringsavtalen. Känner du dig
osäker om ditt avtal? Kontakta nashmil@brfsodrarosendal.se

Källarförråd
Föreningen har tre källarförråd som inte nyttjas i dagsläget.
Styrelsen avser hyra ut dessa till en kostnad av 250 kr per
månad till dess att föreningen behöver dem. Det finns idag ingen
kölista, vilket innebär att alla som är intresserade behöver
anmäla sig på nytt. Du gör detta genom att skriva till
anmalan@brfsodrarosendal.se och ange fullständigt
lägenhetsnummer och telefonnummer.
Avslutningsvis kan vi klappa oss själva på axeln för att ingen av
oss ställt in möbler i soprummen på länge – there is hope!
Ordförande Tommy Forsberg med styrelse.

