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Årets ordinarie föreningsstämma hölls genom enbart poströstning den 27 

april 2021. Stämman följde valberedningens rekommendation i val. Vi kan 

konstatera att det var ett stort deltagande där 86 lägenheter deltog i röstningen. 

Efter styrelsens konstituering ser styrelseuppsättningen ut enligt följande: 

ordförande David Helsing, sekreterare Agneta Tillbom, ledamöter Leif Boman 

och Johnnie Nelson, ersättare Lena Sjökvist och Evelina Rosenqvist.  

 

14 motioner hade lämnats in för att behandlas på stämman. Motionstiden gick 

ut den 31 januari. Det lämnades också in ett ärende som behandlades under 

”Övriga, i stadgeenlig ordning, anmälda ärenden”.  

 

Stämmoprotokollet har varit anslaget i våra källare under en månad. 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 samt stämmoprotokollet hittar ni nu 

på vår hemsida.  

Ett tack till alla som har varit engagerade i vår stämma.  

 

Nu väntar vi bara på att samfälligheten Rönnen ska få en fulltalig styrelse.  

På vår årsstämma valdes David Helsing in som ledamot och Johnnie Nelson 

som suppleant till Rönnen. Finns också noterat på samfälligheten Rönnens 

årsstämmoprotokoll. 

 
 

Cirkulationspumpar och styrsystem (ducar) är nu utbytta i våra hus. 

Cirkulationspumparna betjänar värmesystemet i byggnaderna. De var gamla 

och behövde bytas ut. Kostnad 247 000 kr inkl moms. Utbyte av styrsystemet 

(ducar) har skett, också de pga ålder. De styr värmen och ventilationen för att 

uppnå en säker drift.  Kostnad 500 000 kr inkl moms. En del driftavbrott i 

ventilationen har det varit men nu ska allt fungera.  

Nr 2  

juni 2021 



 
 

Taktvätt  har utförts under juni månad. Skulle ha utförts under hösten men det 

blev för sent på året då det blev för kallt. Det blev en informationsmiss före 

taktvätten som kan ha medfört besvär för en del. Vi ber om ursäkt för missen.  

 

 
 

Låsning dygnet runt i våra huvudentréer. Motion nr 3 av årets motioner 
handlade om öppettiderna i våra entréer. Motionen bifölls med god marginal 
på stämman. Offert har tagits in ang montering och driftsättning av 
porttelefoner till samtliga 6 huvudentréer samt omprogrammering av dessa 
dörrar så att de är låsta dygnet runt. Samtidigt beställdes väderskydd. Arbetet är 
beställt och kommer att utföras under hösten.  
 

 
 

Golven i korridorerna måste vi vara rädda om! 

Använd aldrig kemikalier eller vassa föremål på 

mattorna. De blir förstörda och innebär en kostnad för 

föreningen.  

 
Att åka inlines, rullskridskor, sparkcykel, 
rullbrädor etc i korridorerna är inte tillåtet. Sådana 
aktiviteter fordrar en helt annan golvbeläggning som tål 
det hårda slitaget vilket inte golven i våra korridorer gör. 
 

 
 

Våra miljöbodar är just miljöbodar! Där ska ni inte lämna grovsopor som 

byggsopor och skrymmande material. De hör inte hemma 

bland vanligt hushållsavfall. Inte heller möbler och 

madrasser. Kartonger i wellpapp ska ni vika ihop. Vi 

betalar för volymen och viks kartongerna inte ihop får vi 

betala för luft.  

 

Tyvärr har vi inte något återbruk i våra Miljöbodar. 

Närmaste återbruk ligger på Stenby, Kraftlinjegatan samt 

Gryta avfallsstation. Där kan ni lämna era byggsopor och annat skrymmande 

som inte hör hemma bland vanligt hushållsavfall.  

 

 

 
 



 
 

Att bo i bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter.  

Du vet väl om att det inte bara är rättigheter att bo i en bostadsrätt. Du har 

också skyldigheter. Vi måste vara rädda om våra hus och vårt bostadsområde. 

Om vi alla hjälps åt så blir det mycket lättare för oss alla. Hjälp till att hålla rent 

i och utanför våra hus. Informera oss i styrelsen om obehöriga vistas i våra 

trapphus eller källare. Läs vår broschyr ang trivselregler. Läs också ang 

underhållsansvaret. Vi har alla ansvar för vår boendemiljö. 

 

 
 

Medlemsträffar har vi inte kunnat ha på länge bland annat pga pandemin, vi 

återkommer med detta när möjlighet ges. 

 

 
 
Avslutningsvis får vi önska er alla en riktigt skön sommar. Var rädda om 
varandra. 
 
 

                                    
 

 

Styrelsen för brf Rönnby 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ni når oss på 
Telefon: 073-024 28 30 – svarar vi inte så ringer vi upp 
Mail: styrelsen@brfronnby.se 
Brev – läggs i styrelsens postbox 
Hemsida: www.brfronnby.se 
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Alla Rönnbystyrelsen informerar ända från vecka 26/2014 finns inlagda på hemsidan. På MBF:s 
hemsida under Sök förening/Brf Rönnby finns också ett sammandrag av Rönnbystyrelsen informerar 
för de tre senaste åren, Ur Rönnbystyrelsen informerar.                                            
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