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Cykelrensning 

I samarbete med Uppsala Returcyklar AB genomför vi en 
rensning av övergivna cyklar i vårt område. Syftet är att 
få bort gamla trasiga och övergivna cyklar, samt att skapa 
mer plats i cykelrum och cykelställ. 
Den 3 februari 2020 kommer Uppsala Returcyklar AB att 
märka upp övergivna cyklar. Om din cykel har blivit 
felaktigt märkt så tar du bara bort den gröna lappen.
De cyklar som har den gröna lappen kvar efter 14 dagar 
kommer att bli bortforslade. Detta sker under vecka 9. 
De bortforslade cyklarna kommer att förvaras i 3 måna-
der. Är det då någon cykel som har blivit felaktigt 
omhändertagen kan den återfås mot beskrivning. 
Kontakta i så fall styrelsen@brfsodrarosendal.se

Hemsidan 

Vår bostadsrättsförening har en egen hemsida. Där kan 
du gå in och få mycket information om vår förening. De 
äldre nyhetsbreven finns där och under ”Dokument” finns 
information om trivsel och ordningsregler, stadgar, 
årsredovisning, kontaktlista och felanmälan mm. 
Adressen är www.brfsodrarosendal.se

Tvåårsbesiktning för vår bostadsrättsförening 
kommer att ske 4-12 mars. Mer information 
kommer på anslagstavlan i trapphusen.

Nya stadgar 

Under december hade vi ett 
extra styrelsemöte för att 
besluta om de nya stadgarna. 
Extrastämman godkände 
stadgarna. Men för att de ska 
gälla krävs ytterligare ett 
stämmobeslut, vilket blir vid 
nästa ordinarie årsmöte. 
Därefter kan de nya stadgarna 
gälla. Vill du läsa dem så finns 
de på vår hemsida under 
rubriken ”Dokument” och 
”Förslag på nya stadgar”.

Facebook 

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

Förvaltning 

SBC  ”Sveriges bostadsrätts 
centrum” är specialiserade på 
att förvalta bostadsrätts-
föreningar och har funnits sedan 
1921. De kommer att ta över 
administrationen av den 
tekniska förvaltningen från och 
med den 1 april 2020.  
Vid årsskiftet 2020-21 kommer 
SBC även att sköta vår 
ekonomiska förvaltning. Vi får 
då allt på samma ställe så att vi 
lättare ska få en bra bild över 
vår förening både ekonomiskt 
och tekniskt. Titta gärna in på 
hemsidan www.sbc.se  

NYHETER 
   Brf Södra Rosendal, Uppsala
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