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Kylskåpen 
Det kan lätt bli stopp med 
en vattenskada som följd 
om du inte rensar 
kylskåpets avrinning. Den 
sitter i nedre bakre delen 
inne i kylskåpet. Det är ett 
litet hål som är avsett för 
kondensvatten att rinna ut 
genom och sedan dunsta 
bort.


Parkeringsplatser 
Parkeringsplatserna är nu 
uthyrda och alla som stått 
i kö har fått en parkerings-

plats. Det var 11 personer 

som anmälde sig till parkeringskön. I november kommer det att 
bli ytterligare en parkering som blir ledig. Har du behov av 

p-plats kontakta nashmil@brfsodrarosendal.se


Källarförråd 
De extra källarförråden som har stått tomma är nu uthyrda. 
Extra förråd som hyrs ut av föreningen är avsedda som tillfällig 
uthyrning. Vilket innebär att styrelsen för Brf Södra Rosendal 
har möjlighet att avsluta uthyrningen med 3 månaders 
uppsägning. Vill du ställa dig i kö, anmäl dig på: 
anmalan@brfsodrarosendal.se


Miljötips! 
Plasten i bag-in-box vin bör tas bort och slängas i behållaren 
för plastförpackningar. Papperskartonger, kassar, paket  etc. 
trycks ihop och läggs i behållaren för pappersförpackningar. 
Plastlocken för juice, yoghurt, mjölk, plastpåsar, plastburkar, 
frigolit och plastdunkar läggs i behållaren för plastförpack-
ningar. Elektriska kablar eller föremål med elektriska 
komponenter som lampor, elektriska apparater måste föras till 
återvinningscentralen. Gäller även möbler/köksredskap.


℅  ”care of ” 

”care of” ska användas för 
inneboende eller för personer 
som hyr lägenheten i andra hand. 
Vi tillåter inte extra namnlappar 
på brevlådor eller namnskyltar.

c/o är nödvändigt för den som 
inte står registrerad som 
bostadsrättsinnehavare.


Facebook 

Sök på gruppnamnet 
”Brf Södra Rosendal” och gå 
med. Vi önskar att samtliga 
medlemmar hittar hit!


 
Tömning av sopor 

Tisdagar: Brännbart, matavfall, 
papper, tidningar och plast. 
Onsdagar varannan vecka:  
Glas färgat / ofärgat. 
Torsdagar: Metall. 
Batterier hämtas vid behov.


Öppettider 
entrédörrar 

Efter önskemål från boende har vi 
förlängt öppettiderna för 
entrédörrarna med två timmar till 
kl 21.00.


Har du någon fråga till oss i 
styrelsen? Maila på: 
styrelsen@brfsodrarosendal.se


NYHETER 
   Brf Södra Rosendal, Uppsala
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