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Vi hoppas att ni alla har haft en fin sommar trots rådande omständigheter med Corona. 

Nere i centrum flyter bygget på och man ser hur arbetet framskrider varje dag. Vi ser 

med tillförsikt fram emot ny invigningen och att få tillbaka vårat saknade centrum. De 

hyresgäster som är klara i dagsläget är bland annat, Hemköp, pizzeria, sushi, kemtvätt 

och ett gym.  

 

Trafik i området 

Nya skyltar som är uppsatta i området anger att det ska vara gångfart inom området, 

tyvärr efterlevs inte detta av alla. Vänligen respektera hastighetsgränsen då många barn 

leker i området.  

Nya väggupp är asfalterade i backen upp till övre området, dessa kommer att slipas av 

litegrann och därefter målas med varningsfärg, det kommer även sättas upp fasta 

stolpar vid sidan av dessa då vi har märkt att folk åker ut på gräsmattan för att slippa 

köra över guppen. 

Det är fortfarande förbjudet att parkera inne i området och vårt parkeringsbolag, Aimo 

park, kommer börja göra tätare kontroller.  

Soprummet 

Samtliga sopkärl blev den 27/8 ordentligt rengjorda invändigt. 

Vi i styrelsen måste tyvärr fortsätta påtala att det inte ska kastas kartonger, glas etc. 

bland hushållssoporna. Dessa skall kastas vid miljöstationen som finns vid infarten till 

Rösjöbadet, alternativt vid den ambulerande återvinningsstationen som kommer till 

parkeringen vid Kärrdalsskolan med jämna mellanrum, se turlista på dörren i 

soprummet. För tidningar och glas finns återvinning uppe vid vår parkering. 

Idag kastas det ofta stora kartonger i sopkärlen. 

Slutbesiktning av balkongrenoveringen 

Det är snart dags för slutbesiktningen av balkongrenoveringen och vi önskar få in 

synpunkter på eventuella skador som tex färgsläpp , maila gärna med bild till 

kansli@brfrosjon.se. 

Arbetsdag 

Höstens arbetsdag är planerad till den 17/10 klockan 11 – 14. Samling utanför 

soprummet. Sedvanlig förtäring/fika bjuder föreningen på efter avslutad arbetsdag. 

Vi hoppas på stor uppslutning.  
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Com Hem 

Som vi tidigare informerat om via både tidigare Rösjöblad samt på vår hemsida och 

Facebook kommer Com Hems analoga sändningar upphöra den 8/9 och istället helt 

övergå till digitala sändningar. Mer info gällande detta finns på Comhem.se. Vi bifogar 

även en kort instruktion gällande detta. 

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. 

 

Sensommarhälsningar från styrelsen 
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