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VicevärdAndersDomagala073-3344750
SuppleanterOlleMyhrman076-1495714

Eva-KarinSvedberg070-4599694
AmandaCervenka073-5758899

Styrelsenkann̊asp̊aföljandeepostadresser.
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V̊art hus

Huset byggdes år 1953 och ritades av Lunds första kvinnliga arkitekt,
Ingeborg Hammarskjöld–Reiz.

I bostadsrättsföreningen Filippa har vi av tradition alltid hjälpts åt
att skapa en trivsam boendemiljö. För dig som är nyinflyttad följer här
lite information om praktiska ting som är bra att känna till.

Tvättstuga med torkrum

I tvättstugan i B-trappans källare kan man tvätta gratis varje dag
mellan klockan 7 och 21. Dagarna är uppdelade i fem skift som kan
bokas i den elektroniska bokningstavlan utanför tvättsugan eller via
mobilapp. Tv̊a mindre, ej bokningsbara, tvättmaskiner finns ocks̊a
tillgängliga inom samma tidsramar. Mer information finns anslagen i
tvättstugan.

Det finns ett mangelrum i källaren mellan A- och B-trapporna.

Sophantering

Framför huset mot Filippavägen finns en återvinningsanläggning med
kärl för glas, metall, plast, kartong, papper, batterier och matavfall. I
källaren i B-trappan kan man hämta pappersp̊asar till matavfallet samt
kasta glödlampor.

TV och bredband

I månadsavgiften ing̊ar ComHems digitala grundutbud och Bahnhofs
bredband (1000 Mbit/s).

Trädg̊arden

I trädg̊arden st̊ar gemensamma trädg̊ardsmöbler och en grill till förfogande.
P̊a sensomrarna finns det äpplen och plommon att plocka.

Skötseln st̊ar vi för tillsammans och alla insatser är värdefulla. Varje
v̊ar och höst anordnar vi en gemensam trädg̊ardsdag där alla hjälps åt
att ställa trädg̊arden iordning. Skulle man vara förhindrad att delta
just d̊a g̊ar det bra att göra en insats en annan dag.

Gemensamma utrymmen

Cyckelgarage finns i källaren vid gaveln vid A-trappan samt mellan D-
och E-trapporna. Innanför cykelkällaren i A-trappan finns ett loppis-
rum där man kan lämna saker som fungerar, men som man inte längre
har användning för, och där kan man fritt ta av det som finns.

N̊agon g̊ang per år brukar vi gemensamt städa upp i husets allmänna
utrymmen och d̊a sorterar vi även bort eventuella kvarlämnade saker.

Brf Filippa i cyberrymden

Föreningen har en hemsida med adress https://brffilippa.se/ och
en facebookgrupp (hittas med en sökning p̊a “Brf Filippa”).

Förfr̊agningar och förslag

Om du undrar över n̊agonting eller har idéer för att förbättra boen-
demiljön ytterligare är du mycket välkommen att kontakta n̊agon i
styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du nedan, samt p̊a föreningens hem-
sida.


