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Nu är hösten på ingång med alla vackra färger och luften börjar bli krispig. I och med att 

det blir mörkare ute så tänder många levande ljus, tänk på att inte lämna ljus utan 

uppsikt. Som vanligt kommer föreningen ha en arbetsdag i området där vi hoppas att så 

många som möjligt vill delta, mer information i detta Rösjöblad. 

 

Trafik i området 

Återkommande påminnelse om trafiken i området. Snart börjar det bli mörkt därför är 

det extra viktigt att iaktta försiktighet när ni kör i området.  

Det är heller inte så långt kvar tills snön kommer och de som sköter vinterunderhållet 

måste kunna ploga så undvik att parkera i området, har ni gäster vänligen hänvisa till 
gästparkeringen.  

Soprummet 

Det slängs fortfarande felaktiga saker i våra sopkärl, detta medför ökade kostnader för 
föreningen och påverkar alla medlemmar.  

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

Kärrdalsskolans parkering, nästa tillfälle är den 30/10 klockan 10 – 14.  

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

Uteplatser och balkonger 

Vi har tidigare gått ut med information gällande att ni som har höga buskar/träd på era 

uteplatser behöver ta ner dessa, de får inte gå upp över balkong/loftgång. 

Då styrelsen upplever att det fortfarande finns många som inte åtgärdat detta kommer 

vi gå ut med information till berörda lägenhetsinnehavare om när detta senast måste 

vara åtgärdat och därefter kommer ett företag anlitas som tar ner dessa och 

medlemmen faktureras därefter. 

Ni som har utebelysning på era uteplatser/balkonger behöver se till att dessa går på 

timer och inte står och lyser när det är ljust ute. 

Arbetsdag 

Höstens arbetsdag blir 23/10-21 klockan 11 – 14. 

Samling vid soprummet, vi hoppas på stort deltagande. 

Styrelsen har en förhoppning om att kunna bjuda på en lättare förtäring utanför 
föreningslokalen, Lomvägen 42, i samband med detta. 

 



 

 

 

Statusuppdatering motioner 

Lite uppdatering gällande motioner från årsmötet. 

Eken i backen mellan övre och nedre området är nedtagen 

Motionscykel inköpt till motionsrummet. Liksom en ny Crosstrainer som ersatt den 

gamla som var trasig. 

Sophanteringen är fortfarande under utredning där vi undersöker möjligheten av att 
kunna sortera mer. 

Övrigt 

Vi vet att ni är många som har hört av er gällande temperatur i lägenheten, styrelsen 

jobbar på att få värmesystemet i balans och med detta även temperaturen i 

lägenheterna. Tyvärr har många projekt påverkats av Corona pandemin men när läget 

mer och mer börjar återgå till det normala hoppas vi på att snart komma i fas med detta 

och andra projekt som ligger i planeringen. 

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. 

Hälsningar, Styrelsen i Brf Rösjön 
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