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Rösjöbladet 

 
Information till medlemmarna 

 

 
Städdag den 13 oktober 
Lördagen den 13 oktober med start klockan tio vid flaggstången för att göra höstfint i vårt område. 

Vi tar i vanlig ordning en korv- och kaffepaus tillsammans. 

 

Garagerenovering 

Det har sedan flera år stått klart att byggnaden som rymmer garage och parkeringsdäck måste 

genomgå omfattande renovering. Efter undersökning av vad som måste göras samt val av 

entreprenör står det klart att renoveringen sannolikt kommer att påbörjas under innevarande höst 

eller i början av 2013. Allt eftersom renoveringen fortskrider kommer olika delar av byggnaden 

stängas och bilar därför behöva parkeras på annan plats. Styrelsen arbetar för att mark i 

anslutning, t ex vår vändplan och våra gästparkeringar, ska kunna användas för parkering men 

även parkering längs Lomvägen kan komma i fråga. Vi kommer i dagarna att föra diskussioner 

med kommunen om hur deras mark kan användas därvidlag. Besked kan tyvärr komma med så 

kort varsel som några veckor. Varje etapp av renoveringen kommer att omfatta cirka 30 

parkeringsplatser och arbetet inleds i byggnadens nedre plan.  

 

Radonsanering 
Under våren har vi åtgärdat vissa lägenheter som fått förhöjda värden vid senaste radon 

mätningen. Arbetet med att åtgärda delägenheter som vid kontrollmätning visat att det 

fortfarande har förhöjda värden fortsätter under hösten. Ytterligare tre radonsugar ska installeras. 

Vi räknar med att det ska vara klart innan vintern. 

 

Soprummet 
Ordningen i soprummet blir bättre och bättre. Hushållssopor i de gröna kärlen och matavfall - i för 

ändamålet avsedda påsar – i de bruna.  

Elskrot lämnas i elburen i soprummet.   

Uttjänta vitvaror lämnas vid vändplanen. Anmäl till Sollentuna Energi att det finns skräp att 

hämta 08-623 88 00. Hämtning en gång per månad. 

Har du frågor om sopsortering? Gå in på sorab.se eller sopor.nu för tips och information. 

 
Lekplatser 
Kom ihåg att stänga igen sandlådorna på lekplatserna. Det finns många katter i området som 

gärna använder sandlådorna om det inte finns lock på. 

 

Cykelrum f.d. soprum 
De flesta soprummen är nu öppnade igen och går att använda till bland annat cykelförvaring. 

 

Tänk på: 
Att hålla hastigheterna nere när ni kör bil inne i området. Vi har många barn som springer runt 

och leker, de syns inte alltid bakom buskagen. 
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