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Porttelefon 

Porttelefonerna är nu i bruk och de som anmält sig till 
anmalan@brfsodrarosendal.se har sina namn registrerade i 
porttelefonen. 


Den sista november kommer portkoderna att tas bort, vilket 
innebär att du endast kommer in med tagg och porttelefonen. 
Viktigt att tänka på för leveranser av mat, paket mm. 


Detta har vi gjort för att öka säkerheten. Portkoderna har 
spridit sig snabbt och obehöriga personer har kunnat ta sig in i 
husen. Senaste tillbudet orsakades av att en person tog sig in 
genom ytterdörren, väntade sedan på att en boende tog 
hissen ner till källaren och med tagg öppnade dörren till 
garaget, helt ovetandes om att det stod en obehörig och 
väntade i trapphuset för att ta sig in i garagen och göra 
åverkan. Detta har vi sett från övervakningskamerorna. 
Ärendet är överlämnat till polisen.


Mer om porttelefonen. Enbart föreningens medlemmar och 
ägare av bostaden samt dennes sambo/make och barn får 
tillgång till porttelefon. Tillfälliga boenden, såsom 
andrahandshyresgäster samt inneboende får inte tillgång till 
porttelefon utan får nyttja tagg för tillträde till portar. 


Har du ännu inte anmält att du vill ha ditt namn i porttelefonen 
så kan du göra det genom att maila till  
anmalan@brfsodrarosendal.se Instruktioner hur porttelefonen 
fungerar finns i nyhetsbrevet från augusti 2020. Har du inte 
sparat det så finns nyhetsbrevet på vår hemsida 
www.brfsodrarosendal.se under rubriken Nyheter/ nyhetsbrev.


Ekonomi 

För att få en stabil och trygg 
ekonomi, vill vi amortera så mycket 
som möjligt utan att äventyra vår 
likviditet. Under året har vi därför 
minskat våra lån med 2,6 miljoner 
kronor. Det bästa sättet att spara är 
att betala av sina lån.

 
Garaget 

Vi kommer att ställa in ett sopkärl i 
garaget. När du har sopat upp 
skräp, exempelvis under din bil, så 
kan du nu slänga skräpet direkt i 
det nya sopkärlet som ska placeras 
till vänster vid nerfarten.


Soprummet 

I soprummet vid port 28 kommer vi 
att installera en utslags ho för tvätt 
av exempelvis leriga skor, krukor 
eller annan grovtvätt. På så vis blir 
det renare i trapphusen. Tänk dock 
på att kemikalier och färger mm, 
inte får hällas ut i denna ho. Det 
ska transporteras till återvinnings- 
centralen. Nuvarande slang på 
väggen kommer att finnas kvar för 
den som vill spola av barnvagns- 
hjul och cyklar.


Garageporten 

Vi har haft problem med att 
obehöriga tagit sig in genom 
garageporten. Kontrollera därför 
alltid att ingen slinker in i samband 
med att du öppnar/stänger porten. 


NYHETER 
   Brf Södra Rosendal i Uppsala
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