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Kamera och porttelefon. 

Årsstämman röstade för kameraövervakning av våra hus och 
installation av porttelefon till entrédörrarna. Detta kommer att 
innebära såväl ett tryggare boende som att ge förebyggande 
skydd. Kamerorna ska bland annat installeras i entréportar, 
soprum och garage. Porttelefonen innebär att vi slipper 
portkoder, som lätt kommer i fel händer. Den som vill komma in 
i huset ringer på porttelefonen, som kopplas till din mobiltelefon 
där du kan prata och eventuellt släppa in personen. Med både 
kameraövervakning och porttelefon höjer vi säkerheten 
ytterligare i vår förening. Det enda tråkiga är att det ska 
behövas. 


Måla inte balkongtak 

Det har kommit in en del frågor om att få måla balkongtaket. 
Tyvärr är det en lite krånglig process. Veidekke undersöker om 
det är möjligt, men innan vi har fått besked bör ingen på egen 
hand måla sitt balkongtak. Risken finns att du då blir åter-

ställningsskyldig.

 
Soprummen / Miljörummen 

Det blir mycket kartonger i soprummens kärl. Därför utökar vi 
med ett extra kärl i soprummet vid trapphus 28. Men det 
viktigaste är att vi plattar till kartongerna så att de inte blir så 
skrymmande. Riv eller skär stora emballage i mindre bitar så 
får vi mer plats. 

2-årsbesiktning 

Det har varit 2-årsbesiktning av 
våra hus. Veidekke börjar nu 
åtgärda de gemensamma 
utrymmena. Privata saker i trapp-

husen är aldrig tillåtna, det är sär-

skilt viktigt nu. 

På grund av Covid-19 görs dock 
inget åtgärdsarbete inne i lägen-

heterna innan det blir klartecken 
från Folkhälsomyndigheten. Så ha 
tålamod!


Stadgar 

Stämman antog de nya stadgarna 
för vår förening. De finns att läsa 
på hemsidan 

www.brfsodrarosenal.se 

 
Sommar 

Äntligen kommer sommaren med 
värme och sol och vi kan öppna 
våra balkongdörrar. Tänk bara på 
att det är väldigt lyhört på vår 
innergård, ljudet studsar mellan 
väggarna.  

 Termometergivare 

Visst vill man ha koll på tempera-

turen utomhus. Men häng inte din 

givare för 
långt ut, 
det ger 
märken i 
fasaden 
när den 
svänger 
fram 
och 
tillbaka i 
vinden.


NYHETER 
   Brf Södra Rosendal, Uppsala
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