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Glad sommar önskar styrelsen alla medlemmar i BRF Bergshamra. Stort
tack också till alla som dök upp och gjorde sommarfesten till en uppskattad
händelse, som vi kanske kan göra till en tradition.
Bilder från festen finns om ni går in på www.hsb.se/stockholm/bergshamraisolna
Några små meddelanden vill vi också skicka med:
EXPEDITIONEN
Under vecka 32 kommer expeditionen att vara helt stängd. Under resten av
sommaren är den öppen som vanligt. Felanmälan skickas till kundtjanst@sbc.se
GRILLAR
Föreningen har köpt in ett antal nya grillar samt picknickbord som nu kommer
att placeras ut. När detta är gjort skall dessa grillar användas och egna grillar tas
bort. Behandla också de nya grillarna som om de var era egna, dvs. rengör alltid
efter användning så att nästa användare får en fräsch grill att använda.
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BESTÄMMELSER
Tyvärr tvingas vi fortfarande påpeka att det är fortfarande förbjudet att:
• Ha husvagnar, släpvagnar, båtar eller andra saker stående på parkeringen.
Parkeringsplatserna är till för bilar och ingenting annat. Ni som vet med er
att ni har någonting annat stående på parkeringsplatsen ombeds därför att
snarast flytta dessa.
• Att ha barnvagnar eller andra saker stående i port- eller trappuppgången.
Detta på grund av brandrisken.
• Hyra ut i andra hand utan godkännande av styrelsen.
• Grilla på balkongerna.
• Släng inte heller fimpar på gräsmattorna
SOPHANTERING
I våra gröna sopkärl får endast matrester och köksavfall kastas. De grå sopkärlen
är avsedda för tidningar. Framför pizzerian, nere vid Björnstigen, finns en
återvinningsstation för kartong, papper, glas, plast, metall och batterier. Bakom
pizzerian har föreningen en container för grovsopor. Tänk på att vika och trycka
ihop allt som slängs. På så sätt får vi plats med mer i sopkärlen. Elektroniskrot
kan slängas vid containern och vid OK finns en miljöstation för bl.a. målarfärg
och andra kemiska produkter.
NAMNSKYLTAR
De som inte har fått namnskyltar ändrade på dörrar och trappuppgångar ska
felanmäla detta till kundtjanst@sbc.se så kommer det att åtgärdas.
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