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Extrastämman den 3 mars – fyllnadsval av ersättare i styrelsen 

Vi tackar Linnéa Söderkvist för hennes stora engagemang i styrelsearbetet där hon 

under många år har varit vår ordförande och under sista året varit ersättare. Nu 

har hon avgått på egen begäran. Samtidigt får vi hälsa Johnnie Nelson välkommen 

in i styrelsen där han tar Linnéas plats som ersättare. 

 

 

 

 

Årets ordinarie föreningsstämma   

kommer att hållas tisdagen den 21 april kl 18.30. Kallelse och möteshandlingar 

delas ut i god tid före stämman.  

 

4 motioner har lämnats in och kommer att behandlas på stämman. Motionstiden 

gick ut den 31 januari. 

 

 

 

 
Valberedningens arbete 

Valberedningen är inne i slutskedet av sitt viktiga uppdrag att nominera 

kandidater till de olika förtroendeposterna, föreslå revisor för kommande 

period samt arvoden för innevarande räkenskapsår. 

Är du intresserad av styrelsearbete kontaktar du Valberedningen. 

 

 

 

 

Vecka 10/2020 

 



 
 

 

Energideklarationen 

Energideklarationen som utfördes av ACC, är nu registrerad hos Bolagsverket 

och har kommit oss tillhanda. Energideklarationen anslogs på den stora 

anslagstavlan i entréerna under december.   

 

 

 

 
Du vet väl om att vi har satt upp nya askkoppar vid miljöbodarna. Fimpar på 

marken är inte bra, varken för barn eller djur som är nyfikna och kan stoppa dem 

i munnen. 

 

 

 
 

Det klagas ofta på hundarnas ständiga rastande på gräsmattorna nedanför 

balkongerna och på innergården. Det är både otrevligt och påverkar miljön 

negativt för de boende främst på entréplan och för de barn som leker på 

innegården. Förutom att hundägarna inte alltid tar upp efter hundarna så är det 

mycket störande med hundar precis intill balkongerna. Det finns lämpligare ställen 

att rasta hundarna på. Lägg hundbajspåsarna i kommunens hundlatriner som finns 

placerade på flera ställen här på Rönnby. Lägg dem inte i våra papperskorgar vid 

entréerna där det blir en sanitär olägenhet.  

 

 

 

 
Stopp i avloppet? För att förhindra stopp i avloppet kan man göra mycket 

själv. Häll lite bikarbonat och vinäger i avloppet och låt stå ett tag innan du 

sköljer ner allt med varmt vatten. Ser du att det börjar bli stopp kan du använda 

vaskrensare. Var alltid försiktig med porslinet på wc och badrum. Diskmaskinen, 

som våra avloppsrör, mår också bra av att varmt vatten används. 

 

 

 

 

 

 



 

 
När du borrar i lägenhetens väggar, tak eller golv   hörs det ofta i hela huset 

eftersom ljudet leds genom våra betongväggar och därmed kan uppfattas mycket 

störande, särskilt om det sker på kvällstid när de mindre barnen gått till sängs och 

blir skrämda av oljudet som de inte vet varifrån det kommer. Även vuxna som ska 

till sitt arbete mycket tidigare än du nästa dag behöver lugn och ro på kvällen. 

Hundar kan också må mycket dåligt av detta ljud. Undvik därför borrande om 

möjligt redan efter kl 19.00 med hänsyn till alla dina grannar i huset. 

 

 

 

 
OVK-besiktning med rengöring av im-kanaler och övrig frånluftsventilation 
samt luftflödesmätning för föreningens 306 lägenheter har nu utförts. Vi tackar 
för er medverkan till att Sot & Ventilationstjänst och Caverion har kunnat utföra 
ett bra arbete.  

 

 

 
  

Grannsamverkan gör bostadsområden mindre attraktiva för brottslig 
verksamhet genom ökad uppmärksamhet för de boende i området samt kunskap 
om hur man skyddar sig, vilket försvårar för tjuven. Målet är att minska 
brottsligheten och därmed ökar också tryggheten och trivseln i bostadsområdet. 
Du som tycker att Grannsamverkan verkar vara ett bra forum för att stärka 
trygghet, säkerhet och trivsel i vårt bostadsområde kan bidra till det genom att bli 
kontaktombud och en länk mellan polis/kommun och de boende. Anmäl ditt 
intresse till styrelsen.  
 
 

 
 
 

Tvättiderna i våra tvättstugor består av 3-timmarspass där också torkning av 
tvätten och städning av tvättstugan ingår. Måndag – fredag är tvättstugorna öppna 
mellan kl 07.00-22.00. Lördag-söndag är de öppna mellan kl 10.00-19.00. 
 
 
 
 

http://www.samverkanmotbrott.se/grannsamverkan.html


 
 

Sociala medier på gott och ont.  Vi har tagit del av information om vårt 

bostadsområde och våra föreningar som inte alltid är sakligt korrekt eller som kan 

misstolkas eller ibland t o m skada vår trygghet, säkerhet och dessutom vår 

förening. Ni som tycker om att informera via sociala medier var mycket noga med 

vad ni skriver.  

 

 

 
 

Sopsorteringen skulle kunna vara mycket bättre än den är idag. Vi har flera 
olika tunnor att sortera våra sopor i.  
Hushållen, det vill säg alla invånare, har skyldighet att sortera ut returpapper, 

förpackningar, el-avfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till de 

insamlingssystem som finns. Det innebär att möbler, bilbatterier, långa 

gardinstänger, pallar efter varuleveranser, större elektriska maskiner som micro, 

kaffebryggare, datorer, perkolatorer, radioapparater mm ska man själv åka till 

återbruket med. Det är inget som varken Vafab, styrelsen eller någon annan ska ta 

hand om.  

 

Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor.  

Läs mer www.sopor.nu 

 

 

 
Styrelsen för brf Rönnby  
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