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Vi önskar alla i BRF Mittenbäcken

GOD JUL
& GOTT
NYTT ÅR!

SLÄCK
LJUSEN!
Det är mysigt att tända
levande ljus under den
mörkare årstiden. Kom
bara ihåg att blåsa ut
dem när du lämnar
rummet eller lägenheten. Och du, du har väl
satt upp brandvarnare?

Håll lite extra koll
Så här års är vi många som reser bort. Vi kan
hjälpas åt att se till att vårt område är en säker
plats genom att vara extra observanta på saker
som till exempel konstiga bilar, okända
personer i trappen eller något annat som inte
verkar normalt. Om du ser något misstänkt,
kontakta Polisen på telefon 114 14.

Parkeringstillstånd för 2014
Under januari delar vi ut parkeringstillstånden för 2014.
Datum och tider för utdelning kommer att sättas upp i
portarna. De gamla tillstånden gäller till och med sista
januari, har du inte bytt då kan du bli bötfälld. OBS! Vi delar
bara ut tillstånd på anslagna tider.

Tvättregler - förtydligande
En bokad tvättid som inte tagits i bruk 30 minuter efter starttid
får då användas av annan medlem. Tvätt som torkar i torktumlare och torkskåp får vara kvar 30 minuter in på nästa
tvättid.

Ny städfirma från januari
Från och med 1 januari har vi en ny städfirma
som ska städa våra trappor. Vi hoppas nu att
trapphusen ska ordentligt städade varje gång.

Containrar efter jul!
Som vanligt kommer vi att ha containrar
utställda efter jul där vi kan slänga julklappspapper, grovsopor och granar. Kom
ihåg att inte slänga kemikalier eller el-sopor
i containrarna, det innebär böter för
föreningen

På föreningens webbplats, www.mittenbacken.se, hittar du information om
föreningen. Här finns också det kontaktformulär du använder när du vill kontakta
styrelsen. Lämna gärna bidrag till nyhetsbrevet. Det kan du också göra via kontaktformuläret eller lämna ett brev i föreningens postbox i port 19.
Om du vill läsa mer om hur det fungerar att bo i en bostadsrättsförening
kan vi rekommendera websidorna www.sbc.se eller www.bobattre.se.

