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Enligt önskemål från flera medlemmar: ”Påminn om hur viktigt  

det är att sortera enligt anvisningarna. Det ser för dj-t ut i sop- 

huset.” 

Visste du att din gamla shampoflaska kan bli ett bollplank, eller att äppel- 

skruttet kan förvandlas till biogas som drivmedel i bilar? Jo, så är det 

faktiskt. Att ta hand om sitt avfall på rätt sätt är ett mycket viktigt arbete 

som vi alla har möjlighet att hjälpa till med. Vad beror det på att begåva- 

de, utbildade och läskunniga människor är så dåliga på att hantera sina  

sopor? Källsorteringen fungerar inte alls för alla, vilket irriterar de boen- 

de som verkligen gör allt för att sorteringen ska ske rätt och därmed bid- 

ra till att hålla nere kostnaderna för sophämtningen och slutligen höj- 

ningar av månadsavgiften för oss boende. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar. Är några undantagna? Nej, ingen har, 

så vida vi kan läsa oss till i protokollen, av någon tidigare styrelse fått 

dispens från att källsortera. 

Varje månad betalar vi Västerås stad drygt 27 700 kr för restavfall och 

matavfall samt Vafab Miljö 5 200 kr för allt övrigt avfall utom elavfall,  

som vi enligt avtal ska betala 125 kr/sophus och hämtning, men efter- 

som det slängs tyngre och större föremål än vad som avtalats får vi betala 

ett kilopris som gör att fakturorna är på betydligt mycket mer än 750 kr 

(125 x 6). Senaste fakturan i juli var på 2 354 kr. Det här är alltså kostna- 

der som skulle kunna sänkas om intresse fanns hos alla boende, och alla 

respekterar vad som får lämnas i de olika behållarna och vad man själv 

har ansvar för att lämna vid ett återbruk. Se även tidigare MedlemsNytt 

där vi informerat om detta. Hur mycket är rimliga kostnader för 

sophämtningen, tycker du? Avtalen med både kommunen och Vafab 

Miljö kan ändras bara vi är beredda att betala. 

 

Vecka 38/2015 

 

 

Exempel från ett 

sophus hur det ser ut 

med lämnat elavfall 

Transportörerna tar 

bara hand om det 

som finns i flexi-

boxarna. 

 
Minska avfallet - 

återanvänd! 

• Köp begagnat 

• Byt saker med 

varandra 

• Sälj eller ge bort 

istället för att 

slänga. Ge till 

bekanta, till loppis 

eller någon annan 

insamling 

• Reparera istället för 

att slänga 

• Dela saker med 

grannarna 

• Köp sådant som 

håller 

• Köp refill när det 

finns 

• Undvik engångs-

produkter 

• Laga mat på 

matrester 



 

Avtalet med Bevaknings Tjänst/Nokas  om störningsjour har sagts upp efter-

som det inte används. Avtalet gäller t o m 2016-01-09. Larm om störning får efter 

detta datum göras till Polisen om de som upplevs störande inte lugnar ner sig efter 

kontakt av den som blir störd. 

 

Lånet på 1 718 721 kr  enligt 2014 årsredovisning, nu amorterat till 1 688 568 kr, 

har satts om med en fast ränta på (den 20 augusti preliminärt meddelade) 2,62% i 

10 år. Gamla räntan var på 4,95%. 

 

Budgetprocessen  med 2016 års budget har påbörjats. I slutet av november måste 

vi anmäla till MBF om avgifterna ska ändras fr o m 1 januari. 

 
Status rörande en eventuell fusion mellan brf Rönnby och brf Rönnbyborg: 

Processen har nu kommit så långt att ekonomiska jämförelser mellan föreningarna 

tagits fram, dels enligt årsredovisningarna 2011 - 2014 dels resultat- och balans-

räkning t o m 31 juli i år. Rönnbyborg står först i tur att kalla till extra förenings-

stämma, vilket de ska göra eftersom Rönnbyborgsföreningen ska uppgå i Rönnby-

föreningen enligt den anmälan om fusion som är inlämnad till Bolagsverket och 

som fått ärendenr 338488/2015. När Rönnbyborg haft sina två stämmor kommer 

vi att hålla vår extrastämma under förutsättning att Rönnbyborgsföreningen sagt ja 

till en fusion. Informationsmaterial/stämmohandlingar kommer att delas ut inom 

de närmaste veckorna. Läs gärna om de olika turerna gällande en fusion på 

Bolagsverkets hemsida, www.bolagsverket.se Sök: Fusion bostadsrättsföreningar. 

 

Vår omfattande renovering  indelad i tre etapper är nu i det närmaste avslutad, 

dock lite försenad p g a leveransproblem med laminatskivorna. Nu återstår mer 

administrativt arbete med att anmäla till stadsbyggnadskontoret att beviljade 

bygglov har fullgjorts och att sammanställa och skriva avslutsrapport. 

 

Att sommaren varit regnig har vi alla upplevt. En konsekvens av det var att vid ett 

häftigt åskregn fick vi översvämning i källaren i hus 4. En bidragande orsak till 

det är allt vatten från Släggkastargatan, som strömmar ner mot våra källare. Vi 

skrev om det i informationsbladet Rönnbystyrelsen informerar … vecka 26/2014 

efter att påtalat problemet för Rönnenstyrelsen redan i februari 2014. Äntligen har 

vi nu haft ett möte med Roy Westerlund, Västerås stad, om gatu- och vatten-

problemet.  Gatans vatten kommer nu att ledas bort åt annat håll. 

http://www.bolagsverket.se/


 

Vissa försäkringsbolag ger rabatt  på försäkringspremien då det finns jordfels-

brytare. Kolla hur ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring gör. 

 

Förebyggande åtgärder vid stopp i avlopp:  Var observant på vad du slänger i 
både vask och toalett. Avloppet är i första hand till för förbrukat vatten. Toalettens 
avlopp är dessutom avpassat att kunna föra bort exkrementer och till viss del 
toalettpapper. Utsätter du avloppen för onödigt stora påfrestningar får du också 
räkna med att de blir igenproppade. 

För att undvika stopp i köksvasken kan du använda en extra slasksil när du till 
exempel rensar fisk, skalar potatis eller sköljer ur grytan med ris i. Gör också till 
vana att tvätta ur vasken med hett vatten då och då. Då får du bort de fettavlag-
ringar som sätter sig i avloppsröret. Annars växer fettlagret och till slut får du stopp 
i vasken i alla fall. Golvbrunnen i badrummet bör du också regelbundet rensa från 
hår, tvål och hudavlagringar. Har du spolat av jordiga stövlar eller använt dusch 
eller badkar till annan grovrengöring, bör du rensa avloppet noga efteråt. 

Håll toaletten ren och tvätta med ett speciellt rengöringsmedel cirka en gång i 
veckan. Är du till detta noggrann och inte slänger mycket papper till en spolning 
eller använder toaletten som slaskhink, är risken inte så stor att du får stopp i 
avloppet. Hur försiktig och noggrann du än är, kan du ändå få ett igenkorkat 
avlopp. Se därför till att ha en vaskrensare, propplösare och eventuellt ett rensband 
hemma. Det är billigare än att betala för rensning av avlopp av t ex Relita eller 
RagnSells. En utryckning av dem kostar normalt mellan 1600 kr och 2000 kr. 
Propplösare köper du för ett par tior. 

Varning! Använd aldrig frätande medel t ex sådana som innehåller saltsyra när du 
ska lösa en propp i toaletten eller i handfatet. Risken är mycket stor att du skadar 
glasyr och emalj i porslinet och dig själv. När du använder vaskrensare i sanitets-
porslin, tänk på att porslinet är ömtåligt. Du kan lätt spräcka det genom alltför 
hårdhänta rörelser. 

 

                                                    

1.Står det mycket vatten i vasken på diskbänken, töm ut så mycket du kan med en skopa. Då 
kommer du lättare åt att arbeta. 

2.Spola hett vatten, direkt ner i avloppet. Använd en tratt. Prova eventuellt med ett 
propplösande medel i vattnet. 

3.Lossnar inte proppen försök med vaskrensaren. För att sugkoppen ska bli tät måste du ha lite 
vatten i vasken på diskbänken. 

 

http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=6281
http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5205


 

 

Hos Öbergs Färg får vi 15% rabatt  när vi köper färg, tapeter och mattor. Även 

andra butiker ger oss viss rabatt, kolla vilka på MBF:s hemsida under  ’Styrelser, 

Inköpskatalogen – avtal’ eller i tidigare MedlemsNytt. 

 

Sommaren lider mot sitt slut. Hur ser fönsterträt/fönsterkarmen ut?  Utsidan 

är föreningens ansvar, insidan är bostadsrättshavarens ansvar att underhålla. Hög 

tid att skaffa fönsterlasyr och pensel och måla fönstren före vintern?!?! Se vidare 

Rönnbystyrelsen informerar …… Vecka 13/2015. 

                                               

Vi håller på och planerar ett medlemsmöte  under hösten. Tema: Trygg och 

säker. Inbjudan delas ut när vi fått klartecken från de som ska medverka så lokal 

kan bokas. 

 

Peter Liebl, fastighetsskötare, har skaffat sig nytt arbete och därmed sagt upp sig 
från sin nästan 30 år långa anställning hos samfälligheten Rönnen. Vi tackar Peter 
för hans arbete på Rönnby och önskar honom lycka till med det nya arbetet. 

                                               
Styrelsen för samfälligheten Rönnen har bl a via anslag meddelat: 

 De kommer inte längre att beställa städcontainers på våren.  

 Lekplatsen närmast hus 6 ska tas bort. De lekredskap som kan återanvändas 
flyttas till någon av de båda andra lekplatserna. 

 Att rastning av hundar bör ske utanför vårt område av främst sanitära skäl. 

 Moped- och cykelåkning är inte tillåtet på basket- och tennisplanerna. 

 Mopedåkning är över huvud taget inte tillåtet inne i området. Respektera 
skyltarna! 

 

Höstens guld: 

 
 

 

 

 

 

   


