ASPNÄS INFO 12 – 2018

2018-12-19

Regler inför helgerna
Fyrverkerier/smällare: Helt förbjudet inom Brf Aspnäs tomtområde, innegården
samt hela området mellan Gamla Enköpingsvägen, Viksjöleden, Hästskovägen och
Aspnäsvägen.
Levande ljus: lämnas aldrig obevakade, byt batteri i din brandvarnare
Julklappspapper: slängs i miljöhusen
Julgranar: lämnas utanför miljöhusen
Porttelefon: Den är nu igång. Samtal från 08-40059086 (port 2-20) och
08-40810527 (port 24-42) kommer från porttelefonen. Lyssna vem det är och om
du vill öppna porten tryck på 5 i telefonen. Portkoderna försvinner den 30/12.

HSB har bytt bank – Nytt bg: 5189-7775
Kom ihåg att ändra om du har lagt in HSB:s bg manuellt, eller har autogiro så att
avgiften blir betald till rätt bankgiro.

Digitala anslagstavlan (DAT)
Du kan stoppa informationsflödet på tavlan om du behöver mer tid för att läsa

Pipande vattenlarm i köket
Om vattenlarmet i köket börjar pipa med jämna mellanrum så är det dags att byta
batteriet. Läs mer i DAT om hur du går tillväga. Instruktion finns även på vår
hemsida. Det sitter ett 9V batteri i vattenlarmet.

Tagga för tillträde
Om du bokat tid i våra lokaler behöver du tagga in dig vid ytterdörren för att
komma in. Tänk på att din tagg börjar gälla från exakt den tid du har bokat.

God grannsamverkan
Tack alla kloka grannar som inte släpper in obehöriga i våra lokaler och som
slänger fimpar, skräp, flaskor etc på rätt ställe. Sopor ska INTE ställas utanför
dörrarna till våra sophus. Tillsammans skapar vi trivsel och spar pengar

God Jul & Gott Nytt 2019 önskar Styrelsen
Ta för vana att titta efter aktuell information på bokningstavlan på plan 1 i
portarna. Där hittar du informationsbladen men även det som är aktuellt för just
din port t.ex. vattenavstängningar.
Som boende i brf Aspnäs är du själv ansvarig för att ta del av den information som presenteras
As a resident in brf Aspnäs you are responsible to take note of the information presented.
Styrelsetelefon: 076-283 90 50 (09.00-18.00, övrig tid sms) E-post: aspnasbrf@gmail.com Webbsida: www.brfaspnas.se

Information om föreningen hittar du alltid på www.brfaspnas.se

