PEDALENS NYHETSBLAD
(Här kommer Pedalens nyhetsblad nr 15. Målet är att nyhetsbladet skall utkomma 3-4 gånger per år.)

Upprensning och bortforsling av cyklar mm.
Föreningen kommer att ”lappa” vad som ser ut som övergivna eller trasiga cyklar, barncyklar,
barnvagnar, cykelkärror mm. som står i cykelrummen, på gården och utefter huset. Tanken är
att förbättra för de som använder cykelrummen eller cykelparkeringarna runt gården.
Föreningen kommer lappa föremålen under slutet av denna vecka (vecka 12). Därefter kommer
föreningen att forsla bort de föremål som fortfarande har lappar på sig den 7:e april. För att
återfå ett objekt efter den 7:e april kommer föreningen att utkräva en avgift på 300kr.
Föremålen förvaras i tre månader, därefter går det ej att återfå något föremål. Kontaktperson för
att återfå ett redan beslagtaget föremål blir Per Rydåker, 073-722 16 54. Kontrollera alltså att
din cykel inte har blivit ”lappad” under denna tid.

Träffa styrelsen
Första måndagen i varje månad finns möjligheten att träffa representanter från styrelsen.
Mellan klockan 19:00--19:30 finns det möjlighet att komma förbi styrelserummet (ingång från
innergården, Portalg. 73) och ställa frågor, ge synpunkter eller bara prata en stund med
representanterna från styrelsen.
Nästa möjlighet blir alltså måndagen den 8:e april. Välkommen!

Föreningsstämma
BRF 88 Pedalens föreningsstämma är bestämt att gå av stapeln den 18 april. Mötet genomförs
på Scandic hotell Nord kl 19:00. Efter mötet bjuds det på enklare förtäring. Separata dokument
till mötet skickas ut senast två veckor innan mötet.

Rabatter i och med medlemskap i HSB
Visste du att du har t.ex. 25 % rabatt på Vedums kök och garderober eller 20 % rabatt på färg
från Flügger? Som boende i en HSB-förening hittar du fler erbjudanden på
http://www.hsb.se/omhsb/var-verksamhet/medlemserbjudanden-rikstackande

Förvaring i garaget
Tänk på att det är endast däck som får förvaras på din parkeringsplats i garaget. Brandfarliga
vätskor, verktyg, möbler mm. får ej finns där.
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Bygglov för inglasning av balkong
För att glasa in en balkong krävs det bygglov. Kostnaden och sökförfarandet för bygglov
betalas av den enskilda. Kostnad för den som söker bygglov är:
1-3 balkonger kostar 1600kr (bygglov + startavgift)
fler än 3 balkonger kostar 3200 kr.
Detta är avgifter för förenklat debiteringsunderlag. Det tar upp till 10 veckor att få
bygglovsbeskedet.
Det är därför fördelaktigt om flera personer går samman och söker bygglov gemensamt.
Bygglov söks via Uppsala kommun.

Soprummen
Vi vill återigen påminna om att inte lämna sopor som egentligen ska till återvinningscentralerna
i våra soprum.
Dessa sopor är allas eget ansvar att forsla bort och inte föreningens. I varje soprum finns det
uppsatt var man kan lämna dessa sopor.
För allas trevnad hoppas vi att detta går att få ordning på!

Garagesopning
Föreningen kommer att beställa sopning av garaget efter det att kommunen har påbörjat
sopningen av vägnätet. Lappar kommer att sättas upp när datumet blir fastställt (sopning sker
troligtvis i maj månad).

Snart inflyttning i NCC huset (Brf Organisten) norr om vår fastighet
I slutet av mars (27/3) börjar de första personerna flytta in i huset norr om vår fastighet.
Detta kommer innebära att stängslet utanför Portalgatan 79 öppnas upp så att de nya personerna
kan komma in till sin fastighet. Detta blir en tillfällig lösning.
Inflyttningen sker sedan med ca 1 månads mellanrum mellan de olika portuppgångarna. Första
ingång att flytta in blir Vattholmavägen 6 A (det är den ingången som ligger närmst vårt hus).
Därefter 6 B o.s.v. Sista inflyttning blir Portalgatan 81 (ingången mittemot Portalgatan 75)
under april 2014.
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