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DET BLIR ENKLARE MED AUTOGIRO
Viktigt att var och en betalar in sin månadsavgift/hyra i rätt tid.
Bostadsrättsföreningen måste också kunna betala sina fakturor i tid såsom el, vatten,
sopor och reparationer m.m. Betalar du 7 dagar för sent från sista inbetalningsdagen,
kommer rättelseanmodan till lägenhetsinnehavaren och meddelande till Socialförvaltningen att skickas ut. På sikt kan detta leda till att nyttjanderätten av lägenheten
förverkas och man tvingas att flytta.
För att slippa förseningsavgifter och rättelser skaffa autogiro. Det är enkelt och
avgiften dras direkt från det egna kontot. Kontakta vicevärden för blanketter.

STÄLL IN BILAR OCH LÅS GARAGEN
Som vanligt är det viktigt att ställa in bilarna! Detta underlättar för våra gäster att parkera
när de hälsar på oss. Även snöröjningen fungerar bättre ju fler bilar som står i respektive
garage.
RESPEKTERA DIN GRANNE OCH LÅS GARAGET EFTER DIG!
Även om man inte är rädd om sin ”egen” bil, så vill grannen garanterat slippa problem med
inbrott. Så visa respekt och LÅS garageporten efter dig!

SKOTTA VID BREVLÅDOR OCH SOPTUNNOR
Vi måste alla hjälps åt att skotta och sanda vid brevlådorna, soptunnorna och runt våra
hus. Sand finns att hämta i de gröna sandlådorna i anslutning till garagen. Vi gör detta för
att underlätta för räddningstjänst/ambulans, post och sopkörare och oss själva. Vi skottar
där plogbilen inte tar!
GLÖM INTE ATT BYTA BATTERIER I ERA BRANDVARNARE
OCH VAR FÖRSIKTIG MED STEARINLJUSEN.

SOPSORTERA!
Det är viktigt att vi alla sopsorterar! Vi sparar både på miljön och självklart på kostnader
även för Bostadsrättsföreningen Rosendal.
Soptunnor som står och ”gapar överfulla” drar till sig råttor och fåglar, som i sin tur skräpar
ned.

Skärpning!

Städdagen
Städdagen är planerad till lördagen den 27 april med samling och arbetsfördelning
kl. 10.00 i Lekparken.
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