
November 2021

Vi firar in julen 

Snart är julen här och 
det tänkte vi fira med 
en liten fest på 
innergården den 14 
december! Boka 
kvällen redan nu. Vi 
startar kl 18.00 med aC 
tända granen. Sedan 
blir det glögg och 
lussekaCer. Vi hoppas 

få Ell en liten kör som sjunger julsånger. Vill du sjunga 
eller spela i kören, så anmäl dig Ell 
clara@brfsordrarosendal.se hon är körledare. 

Kylskåpen 
 
Flera olyckor med förstörda golv under kylskåpet har 
inträffat i vår förening det senaste året. För aC undvika 
vaCenskada är det bra aC rensa kylskåpets avrinningsrör. 
Det siCer i nedre bakre delen inne i kylskåpet. Det är eC 
litet hål som är avseC för kondensvaCen aC rinna ut 
genom och sedan dunsta bort. Dra gärna ut kylskåpet 
någon gång då och då för aC försäkra dig om aC det inte 
är blöC på golvet.  

Brandskyddskontroll  

Vi har gjort en brandskyddskontroll och uppmärksammat 
aC en del lägenhetsinnehavare förvarar privata saker i 
trappuppgången utanför sin lägenhet. Vi vill återigen 
påpeka aC det inte är Ellåtet ur brandsäkerhetssynpunkt. 
Trappuppgångarna ska hållas fria och inga privata saker 
får stå i trapphusen. SBC kommer aC forsla bort privata 
saker i trappuppgångarna. 

Garagestädning 

Garagestädning kommer aC 
genomföras den 23 nov. För aC 
maskinerna ska komma åt aC 
städa rent, behöver alla fordon 
tas bort den dagen. Vi ber om 
ursäkt för det extra besvär det 
kan innebära.  
Notera datum för städningen i 
din almanacka redan nu! 

Spisfläkt 

Det är vikEgt aC underhålla 
spisfläkten konEnuerligt för aC 
få en god venElaEon. 
Spisfläkten torkas av med våt 
trasa och filtret bör rengöras ca 
2ggr / månaden, beroende av 
hur mycket man använder 
spisen. Även fläkthjulet bör 
rengöras någon gång per år. Se 
instrukEoner i Bopärmen. 

Skvallerspegel  

Det har varit några olycksEllbud 
vid tennisbanan i svängen mot 
ICA från vårt hus. För aC 
undvika fler sådana olyckor, har 
det monterats en skvallerspegel 
vid garagenerfarten vid 
tennisbanan, så aC man läCare 
ska upptäcka mötande bilar i 
Ed. 

NYHETER 
   Brf Södra Rosendal i Uppsala
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