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Kameraövervakning 

Nu har övervakningskamerorna kommit på plats.Vi hoppas att 
det ska öka tryggheten och minska skadegörelsen i vår 
förening. Kamerorna finns i garagen och i anslutande 
utrymmen samt i soprummen. Inspelning sker när en aktivitet 
registreras av kamerornas sensorer. Om ingen anmäler någon 
skadegörelse de närmaste dagarna tas inspelningen bort 
automatiskt. Ingen obehörig kan komma åt materialet. Har du 
frågor om kameraövervakningen? Kontakta 
styrelsen@brfsodrarosendal.se eller lägg en lapp i styrelsens 
brevlåda som finns på TSA 26. Brevlådan är märkt med 
Styrelsen Brf Södra Rosendal.


Porttelefon 

Porttelefonerna är också installerade men behöver 
programmeras med namn och telefonnummer. För att kunna 
lägga in detta, behöver vi få in uppgifter från alla boende. 

Maila till: anmalan@brfsodrarosendal.se och uppge förnamn, 
efternamn, adress och telefonnummer. Senast den 31 
september behöver vi få in uppgifterna. Har du inte mail, lägg 
en lapp med uppgifterna i styrelsens brevlåda, TSA 26.

Portkoderna kommer så småningom försvinna. Blippen 
kommer att finnas kvar och fungera som vanligt. Har du glömt 
blippen kan du ringa din egen telefon och på så vis komma in, 
om du har mobilen med dig. Också detta är ett led i ett 
tryggare boende.




Så här kommer porttelefonen att fungera

Den som ska besöka dig hittar ditt namn genom att trycka på de små 
trianglarna och bläddra sig fram till rätt namn (kommer i bokstavsordning efter 
efternamn). När namnet kommer upp trycker besökaren på ringsignalen. 
Porttelefonen ringer då upp dig och du kan prata med besökaren. Sedan 
öppnar du dörren genom att trycka på siffran 5 på din mobiltelefon. 

Brandskyddsansvarig 

Vill du vara brandskyddsansvarig i 
vår förening? Uppgiften innebär en 
rundvandring (rondering) med 
förvaltaren en gång per år. Kanske 
är det någon som har kunskapen i 
sin profession? Hör av dig till 
styrelsen@brfsodrarosendal.se

 
Innergården 

Styrelsen undrar om det finns 
intresse av att göra om inner-

gården med till exempel lådor för 
vinbär, krusbär eller andra bär-

buskar. Eller någon helt annan idé. 
Hör av dig till: 
styrelsen@brfsodrarosendal.se


Cykelparkering 

Vi kommer att markera med linjer 
de områden som är tillåtna för 
cykelparkering i garagen. 
Anledningen är att bilar har svårt 
att komma ut och in från sin 
parkering, när det ställs cyklar för 
nära bilarna. Är det fullt så sök en 
annan cykelparkering, det finns 
många cykelställ i vår bostadsrätts

förening. 


NYHETER 
   Brf Södra Rosendal, Uppsala

mailto:styrelsen@brfsodrarosendal.se
mailto:styrelsen@brfsodrarosendal.se
mailto:styrelsen@brfsodrarosendal.se
mailto:styrelsen@brfsodrarosendal.se
mailto:styrelsen@brfsodrarosendal.se

	Brandskyddsansvarig
	Innergården
	Cykelparkering
	Kameraövervakning
	Porttelefon

