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Informationsblad december 2018 

Vår Brf - SBC Medlemssidor 
Saknar du en avi för hyran/avgiften? Nu kan du logga in på “Vår Brf” på www.sbc.se med hjälp av 

mobilt bank-id. Här finns även mer information samt diverse blanketter. 

Kartonger 
Styrelsen vill inför jul och nyårshelgernas påminna alla medlemmar om att vika och packa 

kartongerna som återvinns så kompakt som möjligt. Om detta inte efterföljs blir kärlen fulla redan 

efter ett par stora kartonger. Detta leder i sin tur till onödigt kaos och eventuellt kostsamma 

extratömningar. 

Bokningstavlor i tvättstugorna 
I dag saknar flera bokningscylindrar lägenhetsnummer. Vänligen se till att er bokningscylinder är 

tydligt uppmärkt och kom ihåg att enbart boka tvättpass ni har för avsikt att utnyttja. 

Vindsförvaring 
Flera av vindsgångarna används till förvaring av diverse utrustning som exempelvis cyklar, 

barnvagnar, lådor, och byggmaterial. Detta är inte tillåtet. För förvaring har varje lägenhet ett eget 

tillhörande förråd, och vi har gemensamt våra cykelförråd, som är till för dessa ändamål. Om ni 

behöver ytterligare förvaringsutrymme så har föreningen extra förråd som medlemmarna kan hyra. 

Kontakt styrelsen om ni har frågor. 

Parkeringstillstånd för 2019 
Påminnelse till alla som hyr parkeringsplats: kom ihåg att byta ut ert gamla parkeringstillstånd mot 

det nya tillståndet som börjar gälla 1/1 2019. 

God Jul och Gott Nytt år! 
Året börjar närma sig sitt slut och styrelsen vill ta tillfället att tacka alla medlemmar för deltagandet i 

de aktiviteter som anordnats under året!  
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Newsletter December 2018 

"Our Brf" - SBC Member Pages 
Are you missing a notification of the monthly fee? Now you can log in to "Vår Brf" at www.sbc.se 

using mobile bank ID. Here you will also find more information and various forms. 

Cardboard and the recycling station 
The board would like to remind all members to fold cardboard boxes as compact as possible. If this is 

not followed, the bins get full quickly (already after a few larger boxes) and generate unnecessary 

chaos or costly extra waste removal. 

Laundry reservation boards 
Today, several booking cylinders lack apartment number. Please make sure your booking cylinder is 

clearly marked and remember to only book time slots you intend to use. 

Storage in attic aisles 
Several of our attic aisles are used for storage of various equipment, such as bicycles, prams, boxes, 

and building materials. This is not allowed. For storage, each apartment has an associated storage 

and together we have our bicycle storage facilities for these purposes. If you need additional storage 

space, we have extra storage facilities that members can rent. If you have any questions, contact the 

board (mail address below). 

Parking permit for 2019 
Reminder to all members renting a parking lot: Remember to replace your old parking permit with 

the new parking permit (received during December). The new permit will be valid from 1/1 2019. 

Merry Christmas and a Happy New Year! 
We are at the ending of this year and the board would like to take the opportunity to thank all 

members who have participated in our activities throughout the year! 


