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Tiden springer fram och nu är det snart midsommar. 

Föreningen har en ny aktör gällande utemiljön i området, vi är medvetna om att ni är 

flera som har haft synpunkter på det utförda arbetet och vi i styrelsen har en pågående 

dialog med företaget i fråga gällande detta och tror och hoppas att det kommer bli till 

belåtenhet framöver. 

 

Årsstämman 2021 

Årets stämma hölls utomhus på fotbollsplanen framför hus 52. Vi hade tur med vädret 
och 40 medlemmar närvarade.  

Den styrelse som föreslogs av valberedningen och som godkändes av stämman består av 

fyra ledamöter från föregående mandatperiod plus två nya, en omvald ordförande och 

två omvalda suppleanter. 

Några av de motioner som bifölls var bland annat att eken som står i sluttning mellan 

övre och nedre området kommer att tas ner.  

Möjlighet att komplettera gymmet med en motionscykel ska ses över av styrelsen. 

Samt en motion gällande sophanteringen – se nedan. 

Trafik i området 

Parkera inte inne i området! Tänk även på hastigheten, enligt skyltarna max 7 km/tim, 

då många barn leker i området. Vi är tacksamma om man endast åker in i området om 
man har behov av att lasta i/ur tunga varor.  

Soprummet 

Styrelsen jobbar aktivt med en bättre helhetslösning för förenings sophantering, enligt 

den motion som bifölls på årsstämman. 

Fram till dess att vi får till en annan lösning än dagens önskar vi att alla kastar saker där 

de hör hemma. I soprummet finns kärl för hushållssopor, kompost, mindre el avfall, 

batterier, glödlampor och mindre metallförpackningar.  

Uppe vid vändplanen på parkeringen finns igloos för glas samt container för tidningar. 

Övrigt avfall lämnas antingen vid återvinningsstationen nere vid Vitra skolan, golfbanan 
i Danderyd eller på Hagby tippen. 

Det finns även en mobil återvinningscentral som kommer med jämna mellanrum ner till 

Kärrdalsskolans parkering, nästa tillfälle är den 26/6 klockan 10 – 14.  

Se övriga tider för året på vår hemsida under rubriken ”Sophantering”. 

Uteplatser och balkonger 

För er som har höga träd/buskar på era uteplatser, dvs. om de sticker upp ända till där 

balkongen/loftgången börjar, så behöver ni beskära dessa. Vi har gått ut med 



 

information kring detta tidigare men ser att många fortfarande har kvar för höga träd 

och buskar. 

Grillning hör sommaren till men tänk på att ni som har balkong enbart får grilla med     

el-grill på dessa. 

Ni som har uteplats och grillar i markplan behöver dra ut grillen en bit ifrån huset så att 

grannarna slipper få in rök och os till sig. Tänk även på att ha översikt över grillen då 

mycket barn finns i området och kan bränna sig. 
 

Övrigt 

Just nu är vattenförbrukningen hög, SEOM (Sollentuna Energi och Miljö) uppmanar alla 

att vara försiktiga med vattenförbrukningen. Undvik att använda vattenspridare eller 

vattenslang för mycket, låt inte heller dina kranar stå och rinna. Ring felanmälan för 

läckande kranar, rinnande toaletter och dylikt som påverkar vattenförbrukningen. 

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. 

Telefonnummer till kansliet är: 0760 078 082 där kan du nå någon i styrelsen under 
kansliets öppettider, se ovan. 

OBS, under sommaren är kansliet stängt, öppnar igen 19/8. 

Glad sommar önskar, Styrelsen i Brf Rösjön 

https://m.facebook.com/brfrosjon
mailto:kansli@brfrosjon.se

