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Sommaren lider mot sitt slut och hösten
närmar sig trots att sommaren än verkar
hålla sitt grepp över vårt område. I höst färdigställs så äntligen ombyggnationen av
vårt garage, vilket firas med lite bubblande
dryck vid föreningens städdag den 12:e oktober.

Invigning av garaget!

Nu börjar äntligen garaget bli klart. Den 14:e oktober sker slutbesiktningen. Vi vill passa på att tacka
alla för tålamodet som ni haft undertiden vårat gemensamma garage har rustats upp.

Under städdagen kommer vi bjuda på något bubbligt i glasen för att fira att garaget nu är ljust, fräscht
och upprustat för att stå emot kommande påfrestningar.

Utanför kansliet

Utanför kansliet på Lomvägen 60 hittar du en
mängd olika information. Bl.a. finns blanketter för
andrahandsuthyrning och ansökan om parkeringsplats. Här hittar du även bokningslistor för vår gemensamma lokaler som finns att hyra. Utdrag ur
lägenhetsförteckning fås av ISS Ekonomiförvaltning, se blå ruta på nästa sida.

Hemsidan

En ny hemsida kommer under hösten. Vi ser gärna
att ni medlemmar lämnar synpunkter och förslag
till vad ni vill ska finnas med. Är det något som ni
saknar på den befintliga.
Maila till webmaster@brfrosjon.se

Centrumet

Byggnationen av centrumet som skulle starta årsskiftet 2013-2014 är försenat. Oklarheter kring finansieringen gör att det nya startdatumet inte är
klart. Vi återkommer när vi har merinformation.

Höstens städdag

Höstens städdag är den 12:e oktober. Styrelsen
ser fram emot en trevlig dag tillsammans. I vanlig
ordning bjuder vi på tilltugg och fika för alla som
ställer upp. Vi samlas som vanligt kl. 10 vid
flaggstången.
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Utomhusmiljön

Styrelsen har nu börjat ta krafttag på arbetet med
utemiljön och en arbetsgrupp har bildats. Många
bra idéer har också inhämtats från er medlemmar.
Om man vill ingå i arbetsgruppen för att arbeta
mer med vår utemiljö, anmäl detta till
kansli@brfrosjon.se. Trädgårdsredskap och två
ton jord har inhandlats som ett första steg i arbetet
och vi hoppas på att föreningens rabatter under
kommande år blommar upp rejält!

Rökning

Styrelsen får in en del klagomål angående rökning
på uteplatser och balkonger. Det är fullt tillåtet att
röka på sin uteplats men kom ihåg att visa hänsyn
till dina grannar. Var lyhörd om dina grannar upplever det som störande när du röker.

Glöm ej ljuset!

Med hösten kommer mörkret och då plockar
många fram stearinljusen. Glöm ej att släcka dem
och kom ihåg att kolla era brandvarnare. En bra
idé kan också vara att köpa en brandfilt och
brandsläckare att ha hemma i lägenheten om olyckan skulle vara framme. Vi har haft en brandtillsyn
över vår bostadsrättsförening under sommaren så
nu är våra gemensamma utrymmen genomgångna ur brandsäkerhetssynpunkt.

Föreningens lokaler

I föreningen finns såväl ett övernattningsrum som
en gemensamhetslokal med kök som kan hyras
av er medlemmar.

För att boka övernattningsrummet (hus 60) eller
föreningslokalen (hus 42) skriver ni upp er på listan utanför kansliet i hus 60 samt mailar datum,
namn och husnummer på medlem till
kansli@brfrosjon.se

Lägenhetsförteckning och parkering

Om du vill ha ut en lägenhetsförteckning för t.ex.
bankärenden, ta kontakt direkt med ISS på Tel:
018-18 41 00.
För frågor angående parkering maila direkt till
parkering@brfrosjon.se

Rösjöbladet septemer 2013

www.brfrosjon.se
kansli@brfrosjon.se

Pågående arbete i Rösjöskogen

I skogen bakom vår förening där markarbete för
kabelläggning pågått sedan i våras kommer under
hösten ljudligt arbete t.ex. sprängning och stenkross att utföras. Återställningen mellan Anneberg
och Lomvägen kommer att vara klar i december
lagom till skidsäsongen medan arbetet fortsätter i
andra delar av området.

Öppet hus med information kring fortsatta arbeten
öster om Rösjön arrangeras den 18:e september
av svenska kraftnät. Informationsträffen hålls i Föreningsgården, Stora salen, Attundafältet 12, Täby
Centrum klockan 19.00-20.30. Arbeten på den
sträckan startar i oktober.

Styrelsen önskar alla
medlemmar en skön
höst

Brf Rösjöns kansli
Lomvägen 60

Öppet torsdagar udda veckor 18:30-19:30
E-post: kansli@brfrosjon.se
Tel: 08-758 23 92
www.brfrosjon.se

Visste du att du kan rengöra miljövänligt

Fönster: diskmedel el. T-röd i ljummet vatten eftertorka med gammal nylonstrumpa

Karaffer: Låt stå i ett dygn med vatten som tillsatts
med två hackade poratisar

Silverföremål: gnid med tandkräm och skölj i hett
potatisvatten. Några sockerbitar i silverlådan motverkar svärta

Strykjärn: beläggningar kan gnidas bort med
tandkräm

Tvättställ: gnugga med bakpulver eller salt och
skölj. vid svåra avlagringar gör en "pasta" av ättika och potatismjöl som får ligga kvar.

Vaser: Tillsätt en matsked okokt ris och några
matskedar vinäger.

ISS Ekonomiförvaltning

Lägenhetsöverlåtelser, lägenhetsförteckning, avgifter, pant, m.m.
Tel: 018-18 41 00

Felanmälan
ISS Fastighetsförvaltning

Dagtid (7:30-16:00)
Tel: 08 29 03 25
E-post: felanmalan@iss-fs-se
Jourtid endast akuta ärenden
Tel: 08-657 77 22

