
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 boende t.ex hundskall dygnet 
runt från lägenheter och annan störning i bostadsrättsföreningen, om ni ringer till dom får 

vi alla störningar på papper.

NYHETER 
 och information från HSB Brf Rönnen    09/2017

Uppdatera lägenhetsregistret!
Styrelsen håller på att uppdatera lägenhetsregist-
ret, vi vill att ni som har byggt om i era lägenhe-
ter skickar ritningar eller ritar en enkel skiss och 
skickar till Rönnnens Fastigheter c/o Lage Ecke-
skog, Vänortsringen 13 eller maila till:

ronnensfastigheter@hsbronnen.se 
märk ritningen med ert lägenhetsnummer 

(står på karmen utanför er lägenhetsdörr)

Nästa styrelsemöte 
är den 12 dec. Kl. 18,00 - 18,30 kan ni som 
bostadsrättsmedlemmar komma till Förenings-
lokalen Vänortsringen 9 (ingång från gångvä-
gen) och lämna synpukter och meddela oss 
om ni har problem med era bostadsrättslägen-
heter eller om ni undrar över något. Det går 
att nå styrelse via:

styrelsen@hsbronnen.se



010-442026 05

TRÄDFÄLLNING!
Som vi förut meddelat kommer vi under hösten/vintern att ta ner en del träd som står för nära våra 
fastigheter. Detta görs för att inte rötterna ska trycka sönder våra grunder. Återplantering kommer 
att ske succesivt på andra platser på vår gräsmattor. Ni som har höga träd på era skötseltomter bör 
kapa ner dessa till ca 2.5 meter, då blir inte rötterna större. De flesta träd kan man ansa ner utan 
att det blir något negativt. Humleväxter på fasaderna kommer att kapas, dessa växter gör att råttor 
kan komma upp i era lägenheter.

Problem med råttor!
Styrelsen har låtit Aticimex ställa ut stora fällor rund våra hus. Om ni får in råttor i era hus kan ni själva 
ringa till Anticimes  Ring, öppet 7-18. 

Tel: 075 - 245 10 00

Föreningsstämma!
Föreningsstämma, 
kommer att hållas 
under januari då vi 
ska fastställa de nya 
stadgarna och ord-
ningsreglerna som 
vi har i HSB Rön-
nen. Samtidigt kom-
mer vi att gå igenom 
rättigheter och skyl-
digheter som vi som 
bostadsrättsmed-
lemmar bör veta.

Moloker!
Nu pågår grävningsarbetena för de Moloker 
som ska gälla för Vänortsringen 2-4, 7-9 och 
de radhus som kastar sopor vid soprummet i 
garagen vi 7-9. Info när de börjar brukas kom-
mer senare till de berörda hushållen.

Bastubad!
För några år sedan fick vi lov 
att riva den bastu vi hade på 
Vänortsringen 9. Det var mö-
gel i väggarna. Styrelsen vill 
på detta sättet undersöka in-
tresset av att ha en bastu igen. 
Då vi nu stänger soprummen 
skulle ett av dessa kunna bli 
ett utrymme med en bastu. 
Fördelen med att använda ett 
fd. soprum är att dessa har 
egen ventilationsanläggning. 
Om ni vill går det att maila: 
bastu@hsbronnen.se


