Nyhetsbrev nr 05–2019 – Brf Ulrika Eleonora

Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora!
Snart är julen kommen, snart är julen här! Lite mörk och kulen men ändå så kär! Så sjunger de på krogen när
Karl Bertil Jonsson har delat ut de sista julklapparna sent på julaftonens kväll. Många av oss håller julen
kär och ser fram emot ledighet, tindrande jul, god mat och kanske både stillhet och stoj. En del har
traditioner som vi håller hårt på medan andra tar julen som den kommer. Oavsett hur just du vill att din
jul ska vara hoppas vi att din önskan går i uppfyllelse.
Det här är årets sista nyhetsbrev där vi vill berätta om lite nytt och påminna om några saker som vi
medlemmar behöver tänka på.

Levande ljus och brandvarnare

Under den mörka årstiden, och kanske speciellt i juletider, tänder vi levande ljus i våra hem. Vi vill igen
påminna om att det är viktigt att tända ljus alltid hålls under uppsikt och att du kommer ihåg att släcka
dem ordentligt. Om du inte redan testat att din brandvarnare fungera är det hög tid att göra det.
Information om hur du testar finns i Bopärmen.

Uppdaterade trivselregler
Under hösten har styrelsen bl a arbetat med att uppdatera föreningens trivselregler. De nya reglerna hittar
du på vår hemsida (www.brfulrikaeleonora.se). Vi rekommenderar att du skriver ut dem och byter ut dem
mot de gamla som finns i din Bopärm. Läs också igenom dem och informera alla i hushållet. Har du
frågor angående trivselreglerna är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Anmälan till kö för garage eller extra förråd

Om du vill ställa dig i kö för garageplats eller extra förråd kan du lägga ett skicka ett mejl Torbjörn
Engkvist (torbjrne@gmail.com). I mailet behöver du skriva ditt namn, adress, lägenhetsnummer,
mobilnummer, mailadress och vad det är du vill ställa dig i kö till. Torbjörn för in dig på kölistan och hör
sen av sig när vi kan erbjuda dig garageplats eller extra förråd.

Port- och garagekod
Vi vill påminna om att vi alla behöver vara restriktiva med att lämna ut port- och garagekoderna till
utomstående. Detta är viktigt eftersom vi har problem med att obehöriga tagit sig in och bl a gjort inbrott i
förråd och orsakat skadegörelse på parkerade fordon i garaget. Vi behöver därför alla hjälpas åt att hålla
obehöriga ute genom att vara försiktiga med att sprida koderna till våra dörrar och garageportar. Lika
viktigt är att vi hjälps åt att se till att dörrar och garageportar går i lås efter oss.

Garageplatser – vad får stå där?
På en hyrd garageplats får du bara ställa det fordon som platsen är avsedd för, dvs bil eller MC. Du får pga
brandrisk inte ställa några lösa föremål eller brandfarliga vätskor på din hyrda plats. Pga brandrisken är det
viktigt att alla följer dessa regler.

Parkering av MC i cykelförrådet

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att parkera MC i cykelförrådet. I garaget får MC bara parkeras på
hyrd garageplats.

Uppställning av dörrar till soprum och trapphus
Dörrarna till våra trapphus och till soprummen är kopplade till motorer som går igång när vi trycker på
självöppningen. Om man ställer upp dörrarna med t ex en kvast fortsätter motorerna att gå så länge som
dörren är uppställd. När motorerna går så hårt går de till sist sönder och vi blir tvungna att reparera eller
byta ut dem. Det leder också till en ökad kostnad som alla medlemmar får vara med och betala genom
årsavgiften som vi betalar till föreningen. Ökar våra kostnader för reparationer kan det bli så att vi
behöver höja årsavgiften ytterligare. Om du ser en uppställd dörr kan du bidra till att hålla kostnaderna
nere genom att stänga dörren.

Sopor efter julfirande

Jultid brukar också innebära att vi får en hel del sopor och skräp att ta hand om. Vi vill därför påminna
om att det är viktigt att sortera även julens sopor och skräp på rätt sätt. Här finns en översikt som visar
hur du ska sortera en del av dina julsopor:
Vad?
Adventsljusstake/
Eljusstake
Glitter

Sortera som
Elektriskt avfall

Lämnas var?
Återvinningen

Brännbart

I avsett kärl i soprummet eller på återvinningen

Gran, en, tall osv

Trädgårdsavfall

Återvinningen

Julgransbelysning

Elektriskt avfall

Återvinningen

Julgransfot

Metall

Återvinningen

Julgranskulor

Brännbart

Julklappspapper

Pappersförpackning

Avsett kärl i soprummet eller på
återvinningen
Avsett kärl i soprummet eller på återvinningen

Julklappssnören
Julkort med batterier
Plastgran
Stearinljus
Tändare
Värmeljus

Brännbart
Elektriskt avfall
Metall
Brännbart
Elektriskt avfall
Metall.
Viktigt att du separerar
vekeshållaren från koppen
innan lägger delarna i avsett
kärl.

I avsett kärl i soprummet eller på återvinningen
Återvinningen
Återvinningen
I avsett kärl i soprummet eller på återvinningen
Återvinningen
I avsett kärl i soprummet eller på återvinningen

Om du har andra typer av sopor eller skräp och är osäker på hur du ska sortera och/eller var du kan
lämna dem hittar du mer information om det på Uppsala Vattens hemsida (www.uppsalavatten.se).

Till sist vi önska er alla

God Jul och Ett Gott Nytt ÅR!!!
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora

