Rösjöbladet nr. 4 november 2013
Novemberbladet handlar om så vitt skillda saker som avlopp och kexrecept. Nu
när mörkret sänker sig kan vi gladeligen
meddela att föreningens sedvanliga julgran har satts upp på sin vanliga plats i
slänten mellan det övre och nedre området.
Tack!
Höstens städdag genomfördes i strålande
fint höstväder och deltagande medlemmars
slit resulterade i två väldigt fullpackade containrar med trädgårdsavfall och mycket uppsnyggade gårdar. Mycket starkt jobbat av
några tappra som arbetade från tio på morgonen ända till kvällen smög sig på! Under
städdagen firades även att garagerenoveringen nu står klar, i vinter står bilarna i ett
ljust och fräscht garage istället för att bli inplogade ute på Lomvägen – det kan vi glädjas åt när snön nu börjar falla!
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bilder och information blivit klara. Om det är
något övrigt som tycks felaktigt eller om ni
har några önskemål på funktioner eller information som ni tycker borde finnas på föreningens hemsida är ni välkomna att höra av er
till webmaster@brfrosjon.se
Information angående avfallshantering:
Vi har nu rengjort våra
avfallskärl vilket förhoppningsvis gör att luktproblematiken är borta för ett
tag. Firman som anlitats
för att rengöra våra kärl
uppgav att vår förening var ovanligt dåliga
på att knyta ihop våra soppåsar. För de av
er som vet med er att ni slarvar ibland - knyt
ihop påsen så slipper vi lägga pengar på rengöring av våra kärl.
Stopp i avloppen:
Vi har på senare tid fått en del problem efter
stopp i våra avloppsledningar. För att undvika problematik framöver vill vi uppmana er
lägenhetsinnehavare att vara noga med att:
- Bara spola ner det som hör hemma i
avloppet - toaletten är ingen sopkorg!
- Torka ur stekpannor och andra föremål
som innehåller mycket fett innan ni
diskar dem.

Ny hemsida
Välkommen till BRF Rösjöns nya hemsida!
Sidan är under uppbyggnad och kommer att
allt eftersom byggas ut med ytterligare funktioner. I denna tidiga version kommer vissa
sidor att sakna information till dess att texter,

Fett som spolas ner i avloppen kan lätt härda
och stelna i våra avloppsstammar och börja
bygga proppar som leder till vattenskador i
våra fastigheter.
Just nu pågår spolning av våra avloppsstammar, information om datum skickas ut efterhand av Rena Avlopp.

Rösjöbladet nr. 4 november 2013

Upphittad nyckel
Upphittad nyckel i tvättstugan i hus 32. Den
finns att få tillbaka mot beskrivning på föreningens kansli.

Recept
Vid invigningen av garaget bjöds det på snittar och många frågade efter receptet så här
kommer det:
Elins invigningskex:
Ingredienser:
2 dl siktat dinkelmjöl
½ dl hela linfrön
1 dl solrosfrön
1 dl sesamfrön
1 ½ tsk salt
½ dl raps- eller olivolja
2 dl kokande vatten
Rör ihop alla torra ingredienser och häll över
olja och vattnet. Rör om och bred ut tunt på
bakplåtspapper (smeten täcker ungefär en
plåt). Grädda i 150°C i ca 50-60 minuter.
Oströra:
Ingredienser:
Färsk basilika
Riven lagrad ost (typ Västerbot-		
tensost eller prästost t.ex.)
Crème fraiche
Rör ihop alla ingredienser (valfri mängd och
proportion). Smaka av med: en skvätt olivolja (gärna med citronsmak), salt och peppar,
et voila - klart!
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Fika 8 december 2013
Styrelsen bjuder in till Open-house söndagen den 8 december i föreningslokalen Lomvägen 42 kl. 14.00. Vi bjuder på kaffe, glögg
och bulle/kaka. Alla medlemmar är hjärtligt
välkomna stora som små.

