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Cykelrensning 
I samarbete med Uppsala 
Returcyklar AB genomför vi 
en rensning av övergivna 
cyklar. Syftet är att få bort 
övergivna cyklar, samt att 
skapa mer plats i cykelrum 
och cykelställ. Den 8 sept 
kommer alla cyklar att 
märkas med lappar. Vill du 
behålla cykeln tar du bort 
lappen. Cyklar som har 
lappen kvar efter 14 dagar 
kommer att bli bortforslade.

Efter cykelrensningen 
kommer de bortforslade cyklarna att förvaras under tre 
månader. Under den tiden kan eventuellt felaktigt 
omhändertagna cyklar återfås mot beskrivning, kontakta 
Brf Södra Rosendal: styrelsen@brfsodrarosendal.se

För eventuellt andra frågor gällande cykelrensningen, 
kontakta Uppsala Returcyklar AB 
info@uppsalareturcyklar.se. 

Bredband 
Föreningen har tecknat nytt avtal med Telenor. Till samma 
kostnad får vi ett mycket snabbare bredband upp till 
500/500 Mbit/s, TV basutbud och möjlighet att streama 
med Telenors app var du än befinner dig i Europa. IP-
telefoni finns kvar för de som redan har den tjänsten, men 
det går inte längre att teckna nytt abonnemang. 

För dig som flyttar ut är det viktigt att skriva på blanketten  
Överlåtelse av abonnemang. Finns att hämta på vår 
hemsida www.brfsodrarosendal.se under rubriken 
Dokument. 

Ny router, premium router WiFi6 som klarar den högre 
hastigheten, kommer att behövas och blir kostnadsfri.

Avtalstiden startar den 1 nov 2021.

USIF expanderar 

Vi har haft möte med USIF 
angående deras önskemål om 
att utvidga sin verksamhet och 
ta delar av Solvallsparken i 
anspråk. Det som är aktuellt nu 
är att lägga fler paddelbanor 
bakom de befintliga, i riktning 
mot masten. Ljudmätningar har 
gjorts av kommunen på 
befintliga banor. Dessa har inte 
uppvisat några överskridna 
ljudvärden i våra lägenheter. Vi 
hoppas på en fortsatt dialog 
med USIF gällande deras 
fortsatta planer.

2-årsbesiktning 

För er som inte fått 
anmärkningarna åtgärdade efter 
2-årsbesiktningen är det bra om 
ni hör av er, så vi får påminna 
Veidekke. Maila: 
styrelsen@brfsodrarosendal.se

Styrelsen 
Efter att Tommy Forsberg avgått 
som ordförande i styrelsen 
beslutades att som ny 
ordförande tillsätta Hans 
Clausen. Och som ny suppleant 
har Clara Sundström valts efter 
Nashmil Berzenci.
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