Vecka 9/2021

Rönnbystyrelsen informerar …..

Samfälligheten Rönnens ordförande Johan Savander avgick den 31
december 2020. Ulla Skoog valdes in och ersätter Johan som ordförande på
samf Rönnens extrastämma en 29 december 2020 från 1 januari 2021 fram till
årsstämman. Vi tackar Johan för den tid han har varit ordförande i samf
Rönnen.

Årets ordinarie föreningsstämma är fastställd till den 27 april 2021. Pga
pågående pandemi kommer årets stämma att hållas genom poströstning. Mer
information om hur den kommer utföras kommer till er i ett separat blad lite
längre fram i tiden. Kallelse och möteshandlingar kommer att delas ut i god tid
före stämman.

14 motioner har lämnats in för att behandlas på stämman. Motionstiden gick ut
den 31 januari. Det har också lämnats in ett ärende som ska behandlas under
”Övriga, i stadgeenlig ordning, anmälda ärenden”.

Valberedningen är inne i slutskedet i sitt viktiga uppdrag att nominera
kandidater till de olika förtroendeposterna för både brf Rönnby och
samfälligheten Rönnen, föreslå revisor samt arvoden för innevarande
räkenskapsår. Är du intresserad att vara med i styrelsen, hör av dig till
valberedningen via brev som du lägger i styrelsens postbox i källaren. Vi ser
till att de får ditt brev.

Att röka eller inte röka är personliga beslut vi tagit själva.
Att utsättas för rök av andra är sällan ett personligt beslut. En
bostadsrättshavare får inte utsätta sina grannar för störningar som kan vara
skadliga för hälsan eller försämra deras boendemiljö. Bland annat pga
brandrisken och med tanke på våra allergiker.
Rökning förbjuden gäller fortfarande i alla allmänna utrymmen i våra hus
samt vid entréer, både huvudentré och källarentré. Information finns uppsatt
på våra anslagstavlor. Tobakslagen enl 2018:2088 kap 6, 2 § punkt 3. och 10
säger så här:
6 kap. Rökfria miljöer

Rökförbud
2 § Rökning är förbjuden
1 i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller
annan verksamhet för barn eller ungdom samt på
skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid
förskolor och fritidshem,
2 i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
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i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i
bostäder och inrättningar med särskild service eller
vård,
på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och
andra utrymmen som är avsedda att användas av den som
reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden
utomhus,
i restauranger och på andra serveringsställen,
i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän
sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2
kap. 1-3 §§ ordningslagen
(1993:1617) anordnas
och i lokaler som är avsedda att användas av den som
deltar i sammankomsten eller tillställningen,
i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten
har tillträde till lokalerna,
på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för
idrottsutövning,
på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och

10 vid entréer till sådana lokaler och andra
utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten
har tillträde till.

Nytt avtal med HSB om städning pga att vi under en längre tid fått in ett
antal anmärkningar från våra medlemmar ang städningen. Fr o m 1 februari
2021 städar personal från företaget Mellansvenska Städ AB. Vi uppmanar
medlemmar att vända sig till styrelsen med synpunkter på städningen, såväl
positiva som negativa. En gång i månaden träffar representanter från styrelsen,
representanter från städbolaget och HSB för att ventilera städfrågor.

Miljöbodarna. Enligt överenskommelse med Vafab ang Flexiboxarna (elskroten), i våra miljöbodar, kommer tömningsrutinerna att ändras. Detta för att
få en bättre kontinuitet. Priset är detsamma som tidigare.

Sopor. Det är absolut förbjudet att slänga soppåsar på allmän plats vilket
förekommer. Det innebär sanitär olägenhet! Skator och kråkor sliter sönder
påsarna och sprider ut innehållet på området. Släng därför alltid era soppåsar
i miljöbodarna.
Det är heller inte tillåtet att mata fåglar eller andra djur från balkongen då det
kan locka till sig råttor och möss.

”Det som göms i snö kommer upp i tö” sjöng Robert Broberg.
Det gäller fortfarande och gäller inte bara ”gammalt bröd” som i
sångtexten utan även spritflaskor, ölburkar och cigarettfimpar. Släng
inte ut era spritflaskor, ölburkar mm från balkongen! Dels ser
det väldigt illa ut och Vem ska plocka bort det när snön har smält?
Dessa flaskor och burkar hör hemma i miljöboden som alla andra
sopor.

Ni vet väl hur ni kontaktar oss? Här kommer kontaktvägarna till styrelsen,

säkraste sättet att få svar inom rimlig tid.
Telefon: 073-024 28 30 vardagar mellan kl 08.00—17.00. Svarar vi inte så ringer
vi upp
Mail: styrelsen@brfronnby.se
Brev – läggs i styrelsens postbox

En liten påminnelse från förra året.
Grannsamverkan och all annan eventuell samverkan 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.

Nu under pandemin arbetar många hemifrån, så också i vår förening. Det
här innebär också att vi hör våra grannar mer än vad vi är vana vid. Alla behöver
vi kanske ha lite större förståelse för våra grannar och tänka lite mer på hur vi
själva rör oss i vår lägenhet.
När vi arbetar mer hemifrån än normalt innebär det också mer hushållssopor i
våra sopbehållare i miljöbodarna. Intervallerna av tömningarna av sopor har
inte ändrats något utan vi avvaktar.
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