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Rösjöbladet 

 
Information till medlemmarna 

Redaktion: Eva-Britt Ahl, Inger Zetterberg   

 
Pågående större projekt: 

Balkonger 

Garaget 

Individuell elmätning 

Ny hemsida 

Radonsanering 

 

Radon 
Saneringsarbetet är inte hel klart 

än, men skall bli under våren. 

Styrelsen var inte helt nöjd med 

slututförandet.  

Ett lugnande besked till alla 

medlemmar som bor i hus med 

källare är att värdena som 

uppmättes i dessa lägenheter är 

försumbara.  I alla lägenheter en 

trappa upp från marken likaså.  

 

Rökning 
Snälla visa hänsyn till dina 

grannar. Det finns många som 

är allergiska mot cigarettrök 

och som har svårt när någon 

röker ute på sin altan eller 

alldeles utanför huskroppen. 

Gå gärna en bit ifrån och du, ta 

rätt på dina fimpar. Du 

ansvarig även för dina gästers 

fimpar. 

Motioner  
I år har styrelsen fått in två 

motioner. 

 Betr besöksparkeringen  

 Konditionen på våra 

dörrar  

Valberedningen 
Som vanligt varje år behöver 

valberedningen kandidater som 

vill och kan hjälpa till med 

styrelsearbetet. Det bästa är ju 

om du själv anmäler ditt 

intresse antingen till Camilla 

Benzein, tel.  0706-753535 eller 

Leif Zetterberg, tel: 7687723. 

De som suttit två år i styrelsen 

och är på tur att avgå är: Mats 

Andersson, Håkan Jacobsson, 

Sven-Eric Nilsson, Fredrik 

Yrving och Inger Zetterberg. 

Mikaela Hultin och Lena 

Hallberg avsade sig under hösten 

2011 sina styrelseuppdrag. Bengt 

Johansson har under året ställt 

upp i styrelsen som adjungerande 

kassör.  

 

Stämma måndagen den 23 

april 2012 Plats: 

Föreningslokalen Lomvägen 42. 
Vi startar med en lättare buffé 

och mingel vid 18-tiden. Sedan 

kommer Elisabet Kalderén från 

Bostadsrätterna (tidigare SBC) 

att leda stämman från kl. 19.00. 

Kom du också! 

 

Störande grannar 
Tala gärna personligen med din 

granne och förklara vad du 

besväras av. Ofta kommer man 

väldigt långt med en sådan 

direktkontakt.  

Det är lyhört i våra hus så 

respektera att det skall vara tyst 

efter kl. 22.00 på kvällen och 

före 07.00  på morgonen. 

Lördag-söndagmorgnar är det 

skönt om det är tyst lite längre.  

 

GLAD PÅSK 

önskar styrelsen 
 

 

Soprummet   
Nu har vi på försök införskaffat 

en s.k. elbur för småel samt kärl 

för uppsamling av batterier, 

glöd lampor och proppar. Även 

ett papprör står i soprummet 

avsett för ljusrör.  

Några har missförstått och  

börjat ställa andra saker vi 

elburen. 

För grovsopor gäller fortfarande 

att du har ansvar för att de 

fraktas bort.  

Vitvaror som kylskåp m.m. får 

du hjälp med. Ring 51933300 

och anmäl vad du vill bli av 

med. Samtidigt får du reda på 

vilken dag i månaden SITA 

hämtar. Avvakta till 

upphämtningsdagen med att 

ställa ut det som skall forslas 

bort. Vitvarorna skall ställas vid 

skylten på vändplan (nära 

holkarna för glas). 

 

Bajs och lösspringande 

hundar  
Snälla du, ta hänsyn till 

personer som är hundrädda. 

Styrelsen har fått en hel del 

klagomål det senaste året på 

hundar som springer lösa och att 

det ligger bajs t.o.m. på 

lekplatserna.  Det är 

oacceptabelt. Alla skall ju 

kunna trivas i vår förening.  

 

 Obs. cyklar 
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De cyklar som stått uppställda 

vid garagets ena sida under en 

längre tid kommer under våren 

att fraktas bort. Ta alltså rätt på 

din cykel om du vill ha den 

kvar. 
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