
Trygghetsväktarna
HSB har ett samarbete med Trygghetsväktarna här i vår 

kommun och telefonnumret till Larmcentralen är:

010-470 55 10
Hit ringer ni om ni tycker att era grannar och andra stör er leverne i bo-
stadsrättsföreningen, om ni ringer till dom får vi alla störningar på papper.
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 och information från HSB Brf Rönnen    07/2017

Parkeringsplatserna med elstolpar 
vid Vänortsringen 15 - 17

Snart kommer era p-platser att bli lite bredare, som ni ser har vi tagit 
bort buskarna längs ner mot Coop och asfalterat, tänkt är att ytan de-
las upp mellan era platser. Elstolparna flyttas inte.

Tvättstugenytt!
Nu är alla tvättstugor utrustade med 
vädringsfönster och även ”tittögon” 
i dörrarna. Tänk på att ni stänger 
fönstret efter ert pass.

Moloker = Nya sopstationerna
Under hösten kommer vi att montera Molokar 
även vid garagen V7-9, Där blir det dubbla 
uppsättningar av sopkärl detta för att täcka 
upp även Vänortsringen 2-4 samt Vänortsring-
en 7-9 med de radhus som i dag kastar sopor i 
soprummet vid garagen. I samband med detta 
kommer parkeringsplatserna att bli bredare.

Fel på entré-
cylindrarna
Nyckellås i Märsta har 
meddelat oss att det 
måste vara 90 grader vid markeringen. Dåliga 
kopior förstör våra lås.

Att ställa ut saker i trapphusen är 
inte godkänt av brandmyndighe-
terna, så sluta med detta.

Spyor
Öppnar hissdörren kl 4 på 
morgonen och se detta är 
inget man längtar efter. 
En olycka som denna kan 
drabba de flesta MEN se till 
att inga andra behöver lida 
för detta.

Vem tar hand om dina privata sopor
I detta 
fallet 
var det 
flera 
som såg 
vem 
som la 
dessa 
kar-
tonger 

vid Molokerna, så kartongerna lämnades igen till 
dessa. 
Det finns pappersinsamling uppe vid Willys, 
enkelt en liten promenad så blir alla nöjda.

OBS! 
I nästa info kommer en förklaring hur ni an-
vänder era motorvärmaruttag! Visste ni att 
man kan på sommaren dammsuga bilen med 
ström från detta uttag. Håll inne + knappen 
tills det står 30. Då har ni 30 min på er att 
dammsuga. Detta går att upprepa flera ggr.
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