Vecka 26/2020

Rönnbystyrelsen informerar …..

Årets ordinarie föreningsstämmor har nu hållits.
Rönnbyföreningens stämma hölls i år utomhus på plattan ”Golfen” en vacker
försommarkväll, den 28 maj och besöktes av 34 personer. Röstlängden fastställdes
till 31 röstberättigade och 1 fullmakt av föreningens 303 röstberättigade
medlemmar. Då MBF:s personal var förhindrade att delta på årets stämma leddes
den av David Helsing, styrelseledamot i brf Rönnby. Monica Frisk, också hon
styrelseledamot i brf Rönnby, var mötessekreterare. Styrelsens proposition om
uthyrning av tillfälliga parkeringsplatser bifölls och har överlämnats till
samfällighetens stämma som blir senare under juni månad. Medlemmarnas
motioner beslutades enligt styrelsens yttranden utom en där stämman beslutade
att skräpplockningspinnar ska köpas in för användning av medlemmar att plocka
skräp med.

Stämmoprotokollet har varit uppsatt vid förenings anslagstavlor i samtliga
fastigheter och finns att läsa på föreningens hemsida där också årsredovisningen
är inlagd.

Vi i styrelsen tackar stämmodeltagarna för stödet ni visade genom de beslut som
fattades.

Samfällighetens stämma kommer att hållas i slutet av juni. Till
Rönnbyföreningens ombud valdes Linnéa Söderkvist och som ersättare David
Helsing.

Årets föreningsstämmor innebar förändringar i valet av förtroendevalda till brf
Rönnbys styrelse då Niclas Johansson har avgått och Leif Boman valdes in som
styrelseledamot samt Susan Fjällvik som styrelsesuppleant.
Valberedningen och Rönnbyföreningens ledamöter i styrelsen för samfälligheten
Rönnen är intakt.

Grillning utomhus och brandfaran!
Sommar och innebär också en stor brandfara. Från och med idag den 11 juni
klockan 13.00 är det eldningsförbud i Västerås, Surahammar och Hallstahammars
kommuner.
Det betyder att det inte är tillåtet att elda i skog och mark utanför sammanhållen
bebyggelse. Gäller även engångsgrillar och kolgrillar.
Läs också gärna vad Mälardalens Brand och Räddning skriver på sin Facebooksida.

Bortforsling av grovsopor som varje enskild medlem själv ska ombesörja men
som dumpas i miljöbodarna har blivit alltmer kostsamt för föreningen. Det här är
inget som Vafab Miljö:s bilar ska tömma. Vår sista faktura från MARK daterad
den 4 maj 2020 kostade föreningen 3 375 kr. Nu börjar det bli fullt igen och dags
för nästa extra tömning.
Tänk också på vad ni lägger i flexi-boxarna, de röda boxarna. Vänligen respektera
anvisningar vid boxarna vad som tillåts läggas i respektive box/låda. Överfulla
flexi-boxar kostar också extra när Vafab Miljö hämtar sånt som inte ska finnas i
dessa boxar.

Bedragare i farten?
När styrelsen har beslutat att något ska göras i våra hus eller lägenheter informerar
vi alla i god tid före. Dels genom anslag på anslagstavlorna eller till var och en,
beroende på vad det gäller. Släpp aldrig in någon som säger sig vara anlitad av
styrelsen om vi inte i tid har informerat er om vad som ska göras.
Grannsamverkan gick ut med ett meddelande som vi satte upp på våra
anslagstavlor. I en del hus är de nu borttagna. Den informationen såg ut så här:
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Förebyggande information om bedrägerier
Vi vill med detta utskick uppmärksamma er på olika tillvägagångssätt som bedragare använder
sig av men också hur man kan skydda sig från att bli utsatt för bedrägerier. Vi noterar att en viss
koppling till Coronaviruset finns. Det kommer troligen att öka.
Grannsamverkan är en god kraft som är extra viktig i dessa tider. Vi önskar att ni i grannskapet
är måna om varandra just nu. Bedrägerierna som sker är framförallt redan existerande
tillvägagångssätt men just nu med en tillagd Corona-aspekt av varierande art. Fortsätt att vara
sunt kritisk till personer som rör sig i området och inte verkar höra hemma där.
Så här kan tillvägagångssätten se ut:
Fysiska besök

•
•
•

Gärningspersoner gör hembesök hos äldre/självisolerade där de utger sig för att vara
från sjukvården. De erbjuder test för Coronavirus i ett försök att ta sig in i bostaden.
Äldre/ självisolerade personer blir kontaktade av gärningspersoner som erbjuder sig att
handla åt dem med anledning av Coronaviruset. De drabbade ombeds ge ifrån sig
kontokort och/eller kontanter.
Gärningspersoner utger sig för att vara från hemtjänsten och ska städa och sanera
bostaden från Coronavirus. Väl inne i bostaden stjäl de mediciner, konto- kortuppgifter
och värdesaker.

Kontakt via telefon, mail eller sociala medier

•
•
•

Samtal kommer från t ex ”Folkhälsomyndigheten” där offret ombeds logga in med elegitimation – bedragaren för sedan över pengar från den drabbades konto till ett annat.
Telefonbedrägerier: den drabbade kontaktas via telefon av en bedragare som utger sig
för att ringa från Folkhälsomyndigheten: bedräglig försäljning som även kan leda till
hembesök.
Messengermeddelanden om att det finns tillgängliga fonder för lågin-komsttagare har
förekommit tidigare, men nu har man lagt till ”Federala bidragsprogrammet för Corona
virusländer”. Den drabbade ombeds att registrera sig - mot en kostnad givetvis.

Så här kan du skydda dig
•

•
•
•
•
•

Lämna aldrig ut personliga uppgifter och koder på uppmaning av någon annan varken
över telefon eller via nätet. Be att få motringa men var noga med att själv söka upp
numret och inte ringa numret du får av personen som ringt upp dig. Kom ihåg; du
behöver inte skynda, det är aldrig bråttom. Var även sunt kritisk vid personliga möten.
Öppna aldrig ett mail om du är osäker på vem avsändaren är.
Klicka aldrig på en länk du inte känner igen.
Om du handlar på nätet. Tänk dig för innan du lämnar ut dina kortuppgifter. Använd dig
av säkra betaltjänster och i kombination med ditt Bank-id.
Minska pengarna på ditt konto betalkortet är knutet till. För över mellan konton vid
behov.
Släpp inte in personer i din bostad om du inte är säker på vilka de är eller har träff
bokad med dem. Kontrollera legitimation om du kan. Hantverkare? Kontrollera alltid
med fastighetsbolaget innan du släpper in någon.

Sommar och balkongtid: Hur använder ni era balkonger? Ni vet väl om att ni
bara får grilla med el-grill på balkongerna. Ni som röker kanske ska kontakta era
grannar och komma överens om hur/var ni röker. Det finns de som är allergiker
eller av andra orsaker inte mår bra av tobaksrök. Alla ska kunna nyttja sina
balkonger dessa fina sommardagar och sommarkvällar.

Vi önskar er alla en skön sommar och var nu rädda om er.

Styrelsen för brf Rönnby
Ni når oss på mailen: styrelsen@brfronnby.se
Styrelsetelefon: 073- 024 28 30 Måndag – Fredag, mellan kl 08:00-17:00
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