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Kära medlem, 
 
Julen har nu kommit till oss och alldeles snart börjar ett nytt år……. 
 
Relining 
Som alla medlemmar säkert vet fortskrider relinings arbetet på ett mycket bra sätt och övre 
delen (Rösjö fjäll), är färdigt och Tubus har kommit igång i nedre delen. Arbetet flyter på och 
tidsplanen följs. Våra medlemmar i övre delen, har uttryckt att de är mycket nöjda med 
upplägget och hur bra allt har fungerat. Toa och duschvagnarna är nedflyttade. 
 
Utemiljö 

Lövhagen har snyggat till i rabatterna vid gavlarna efter asfalteringen, på nedre delen, 
planterat växter, blommor och vårlökar i rabatterna och putsat buskarna. Vi har också fått 
en fin julgran vid flaggstången. 

Dammarsberg ska justera vattenavrinningen vid två brunnar i nedre delen till våren.   

Kompostering,  

Den numera borttagna komposten i skogsdungen mellan hus 30 och Steglitsvägen är en 
öppen yta och ska så förbli. Under en dags arbete för 3 personer och maskiner, grävdes och 
transporterades bort, 13 ton kompost, till en kostnad av drygt 25 000,00kr.  

Styrelsen tycker att det borde vara tämligen enkelt att följa instruktioner och märkning  i 
vårat soprum, så var snälla och titta på bildinstruktionerna och följ dem. 

Från den 1/1 2020 kommer kommunen att höja avfallstaxorna, kraftigt. Förändringen som 
görs har en stark miljöstyrning, för att öka sorteringen och återvinning av avfall. En större 
differentiering av avgifterna införs för sorterat och osorterat avfall.  Med anledning av detta 
är det förbjudet att slänga t.ex. kläder, skor, flaskor kartong och annat avfall, som inte hör 
hemma i hushållssopor, i de behållarna som är avsedda för hushållssopor och 
komposterbara hushållssopor.  

 Man åker till närmaste återvinningsstation. För den som inte är bilburen, kommer den 
rullande ”sopstationen” till Kärrdalsskolans parkering en gång i månaden. Datum finns 
uppsatt på insidan av sopdörren och på hemsidan.  

Lördagen 18 /1 är första gången  på det nya året 



Kommunens hårt arbetande hästar har fraktat bort de fällda granarna bakom hus 60.  

I föreningens, Trivselregler BRF Rösjön, som alla ska ha fått. Finns under: Störande ljud, info 
om vad som gäller. Visa hänsyn till dina grannar. 

 Efter styrelsens beslut att ta bort bostadsrättstillägget I föreningens fastighetsförsäkring, är 
det nödvändigt att alla medlemmar tänker på att skaffa ett eget bostadsrättstillägg till sin 
hemförsäkring från och med 1/1 2020. 

 Alltför många bilar parkeras fortfarande på föreningens område. Det är icke tillåtet! Man 
får köra in på gångvägen enbart för att lasta av och på. QPark kommer att göra mer 
regelbundna kontroller! 

Kansliet är stängt under kommande helger och öppnar igen vecka 2. 

Tänk på att handskas försiktigt med levande ljus  under julfirandet. 

 

Kontakt med styrelsen 

Har ni frågor eller funderingar till oss i styrelsen så är kansliet i hus 60 bemannat torsdagar 
udda veckor klockan 19-20, alternativt kan ni skicka kommentarer eller frågor till styrelsen 
via mail: kansli@brfrosjon.se 

Glöm heller inte bort att då och då kika på vår hemsida – era synpunkter och idéer är mer än 

välkomna: 

http://brfrosjon.se/ 

Vi finns även på Facebook 

https://m.facebook.com/brfrosjon 

             

God Jul och Gott Nytt År Önskar Styrelsen 
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