
 

Rösjöbladet  
Mars 2020    Nr 1 

    

Vi går mot ljusare tider och förhoppningsvis är vårvärmen snart på väg, även om läget i 

världen gör att det kanske inte känns så. Värna om varandra och tänk på era grannar. 

 

Grannsamverkan i sjukdomstider 

Styrelsen har satt upp information och kontaktformulär i samtliga portar samt 

information i soprummet för den som är i behov av hjälp eller kan hjälpa till  med 
handling och hämtning av exempelvis mediciner.  

Fastighetsskötare 

Vi har fått en ny fastighetsskötare, Ulf Landmark. Han är här i området på måndagar. 

Relining 

Reliningen är nu så gott som avklarad och har förflutit smärtfritt hittills och enligt 

tidsplan. Vi i styrelsen tackar för erat tålamod under denna period. Vi kommer framöver 

ta ställning till eventuella vidare åtgärder så som relining av stående rör efter 
genomgång av dokumentation och filmning av dessa rör. 

Årsstämma 

Årsstämman är planerad att äga rum tisdagen den 28/4 i Kärrdalsskolans matsal, 

kallelse kommer separat. Pga. rådande omständigheter kommer vi eventuellt bli 

nödgade att ändra datum till ett senare datum. 
Vi återkommer med information! 

Städdag 

Vi kommer som vanligt att ha en städdag vilken är planerad till att äga rum lördagen den 

18/4 klockan 10 – 13, det bjuds som vanligt på någon typ av förtäring under dagen. 

Styrelsen hoppas på stor uppslutning denna dag. 

Var snäll och märk upp barnvagnar, cyklar mm som förvaras i allmänna utrymmen, 

detta för att vi lättare ska kunna rensa bort sådant som är gammalt och/eller övergivet. 

Utemiljö 

Flera skatbon i området är nedtagna då skatorna stört och skräpat ner. Viktigt att inte 

mata fåglar inom området då detta drar till sig både skator och skadedjur. 

 



 

Hjärtstartare 

Under hösten installerades en hjärtstartare i föreningen. Denna är placerad till vänster 

direkt innanför dörren till vårt gemensamma soprum. Man skall inte vara rädd för att 

använda hjärtstartaren. Den är självinstruerande och talar om med en tydlig och lugn 

röst vad man skall göra. Vi planerar för att kunna erbjuda en utbildning gällande 

hjärtstartare och HLR med hjälp av Röda korset. Vi återkommer med datum för detta 

längre fram pga. rådande omständigheter. 

Bilkörning i området 

Vänligen respektera hastighetsbegränsningen i området, speciellt då barn börjar leka 

mer ute allteftersom det blir varmare och ljusare. Tänk även på att det inte är tillåtet att 

parkera inne i området mer än för i och ur lastning. 

 

Hemleveranser 

Tänk på att om du beställer mat eller andra varor med hemleverans, meddela gärna 

företaget om att inte köra in i området. De stora bilarna kör över kantstenar, in i 
rabatterna och förstör. 

Com Hem 

Observera att den 26/5 kommer Com Hem gå över till att sända helt digitalt och de 

analoga kanalerna kommer att försvinna. Information ska ha skickats ut från Com Hem 

till samtliga hushåll. 

Information 

Vi lägger upp mycket av vår information på Facebook och vår hemsida, titta gärna in där 

regelbundet för att hålla er uppdaterad kring vad som händer i vår förening. Det finns 

två anslagstavlor i området där aktuell information sätts upp, även insidan av dörren till 

soprummet förses med information. 

http://brfrosjon.se/ 

https://m.facebook.com/brfrosjon  

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 eller via vår facebook sida. 

 

Väl mött på årsstämman, förhoppningsvis den 28/4 
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