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God fortsättning på det nya året! 

Vi ser med stor förhoppning fram emot det nya året och att Corona situationen ska lätta 

så att vi kan genomföra de projekt vi har planerat för året. T.ex. kommer vi att byta ut 

alla dörrar till de gamla soprummen på grund av att dörrarna är slitna och en del lås 

trasiga. 

 

Stående stammar 

En glad nyhet för året är att vi inte behöver göra ett stambyte utan våra rör är i så pass 

god kondition att det räcker med en renovering av stående stammar. Genom löpande 

underhåll kommer nästa stora undersökning av rören göras om 10 år. 

Om ni ska göra renoveringar i kök och eller badrum är det viktigt att ni lämnar in en 

ansökan till styrelsen för godkännande. Blankett finns på hemsidan samt utanför 

kansliet. Vidare information gällande renoveringen av rören kommer från 

Avloppsteknik Svenska AB. 

Trafik i området 

Parkera inte inne i området, det gör det svårt för snöröjarna att göra sitt arbete 

ordentligt. Tänk även på hastigheten, enligt skyltarna max 10 km/tim, då många barn 

leker och det kan vara halt och svårt att stanna.  

Poströstningen 

Ett förtydligande till de motioner som var markerade som klara. Detta är inte motioner 

som vi i styrelsen på eget bevåg bestämt att genomföra utan vi hade redan dessa 

ärenden som pågående, sen råkade det komma in motioner på detsamma. 

Soprummet 

Tyvärr måste vi fortsätta att påtala att det fortfarande slängs felaktiga saker i våra 

sopkärl, typ stolar, kartonger, madrasser etc. Detta hör ej till hushållssopor utan ska 

slängas på återvinningscentraler. Nere vid infarten till Rösjöbadet finns insamling för 

kartonger, plast, metall, glas, kläder etc. Det innebär också en stor kostnad som drabbar 

alla medlemmar. 

Den 27/2 kommer den mobila återvinningscentralen till parkeringen vid Kärrdalsskolan 

klockan 10 – 14. Se övriga tider för året på vår hemsida under rubriken ”Sophantering”. 

Årsstämman 2021 

Vi undersöker möjligheterna för att i år kunna hålla årsstämman utomhus om läget med 

Corona håller i sig. Vi återkommer längre fram gällande detta. 

Glöm inte att lämna in era motioner senast den 28/2. Använd blanketten som finns på 

hemsidan. 

 



 

Övrigt 

Några medlemmar har med styrelsens medgivande spolat en isbana på den lilla 

fotbollsplanen utanför hus 52. 

Åk gärna i vår fina pulkabacke men tänk på att inte åka in i staketen som hör till husen 

nedanför backen. Det finns också fina och långa pulkabackar efter vägen ner mot Rösjön. 

För er som är intresserade av längdskidåkning så har vi fina spår i skogen nedanför oss, 

passa på nu när vi äntligen har riktig vinter. Även ängarna ner mot Rösjön har många, 

långa och fina spår. 

Vårt gym håller öppet trots Corona men tänk på att inte vara för många där samtidigt 

samt torka av maskiner och annan utrustning efter användande. 

Tänk på att det är koppeltvång inom området oavsett årstid. Plocka även upp efter era 

hundar! 

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. 

Nytt telefonnummer till kansliet är 0760 078 082 

Med vänlig hälsning, Styrelsen i Brf Rösjön 
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