
naden måste företaget ha F-skattebevis. 
OBS! Innan ni låter göra arbeten i era lä-
genheter måste ni innan ni börjar, ta 
kontakt med vår förvaltare: 

Ann-Sofie Westlinder 
08 594 510 86. 

epost:
ann-sofie.westlinder@hsb.se 

Vissa delar av arbetet står föreningen för.

Övernattningslägenheten i V 15
 

Övernattningslägenheten bokas och nyckeln 
hämtas hos Ulla-Britt Larsson V 13, 

tfn: 0702 868 153

OBS! Viktigt att byta golvbrunn vid reno-
veringa av ett bad/våtutrymmen. Styrelsen 
har beslutat att föreningen ersätter lägen-
hetsinnehavaren med högst 5250:-inkl.
moms/per brunn. (Vissa lägenheter har två 
våtutrymmen med duschmöjligheter.) Fak-
turan till föreningen ska vara specificerad. 
Tänk också på att företaget som ni anlitar 
måste ha auktoration för våtutrymmen. 
För att ni ska få Rotavdrag för arbetskost-

Parkering
utanför

entrén
All parkering inne på våra gårdar och gång-
vägar är förbjudet, utom vid tex flytt. Då kan 
man få ett tillfälligt P-tillstånd på HSB kon-
toret. Står bilar där, så ring 018-10 15 60 så 

kommer QPark och sätter parkeringsbot.

- Vid renovering av lägenheten och bad/våtutrymmen -
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VARNING!
Flera av våra hög/radhus har haft in-
brott på sina uteplatser, även i dom 
inglasade. Det som stulits är cykel-
hjälmar och tomburkar mm. mm. 
Förvara inte värdesaker där. Ni som 
har inglasade uteplatser SKAFFA LÅS!

Ingen förbjuder någon att ha kalas och fes-
ter, men detta måste ske med hänsyn till era 
grannar. De grannar som berörs av störande, 
kan ringa störningsjouren och få hjälp. Om 
ni har fest se till att ni inte lämnar entrédör-
ren öppen så att obehöriga kan komma in.

- Era grannar -

Ni som inte ännu har målat era staket och uteplatsspaljéer
Tänk vad trevligt det ser ut när det är snyggt och fint runt era entréer

Uteplatserna vid höghusen ska plank och staket ha samma färgkod som övriga husen:
Vänortsringen 2-4 ska staket/plank till era uteplatser ha: Gul fasadfärg Kulörkod: S-2040-Y30R

Vänortsringen 7-17 ska staket/plank till era uteplatser ha: Röd/Brun fasadfärg Kulörkod: S-4040-Y70R
Vänortsringen 6-48 ska staket/plank till era uteplatser ha: Kulörkod: Vit S-0502-Y

Ni måste se över hur det växer vid era radhusentréer 
Träd och buskar som har stora rötter och växer mot förråd och radhus måste tas ner, detta gäller ni som har 
stora och höga buskar och träd typ tuija. Rötterna går in under radhusen och förråden och ställer till stor skada.

Ni som ställer ut sopor vid era uteplatser 
och entréer, göder de råttor som finns i 
området. Kökssopor får på inga som helst 
villkor ställas ut, utan dessa ska läggas i 
avsedda sopkärl i soprummen.

- Q-Park -
Under hösten kommer Q-park att byta 
ut den kontantautomat som finns vid 
garagen vid V17, mot en automat som 
endast tar kort. Mer info kommer!



- Nu är det höst -

Plantera gärna blommor utanför 
era lägenheter men tänk på att 
lämna en remsa på 30cm från 
husgrunden så att inte det kom-
mer ner jord i dräneringen. 
Ni som redan planterat mås-
te flytta era planteringar så 

att dräneringen kan fungera.

Nästa styrelsemöte blir den 6 oktober kl. 18,30 
Innan styrelsemötet, öppethus för våra medlem-
mar, mellan kl 18,00-18,30 om man vill ge för-
slag och synpunkter som berör området. 
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Nu måste det bli en bättring på vad alla 
spolar ner i toaletten. Radhusen har på kort 
tid haft flera allvarliga stopp där avlopps-
vatten runnit ut på golven. Det kom då upp 
både bindor, tamponger, blöjor, öronpinnar 
(tops) och en massa fett. Dessa stopp kostar 
oss alla som bor i Rönnen en massa pengar, 
vilket är i dagsläget över 100.000 kr. Dessa 
pengar kan vi använda på bättre sätt.

Medlemsmöte 
den 2 nov. kl 19,00

i Syrenens festlokal.
Hit får alla som är medlemmar kom-
ma och ställa frågor till styrelsen och
även få information om vår förening,

kommande projekt m.m.
eller bara träffas för att umgås.

Välkomna!

Höststädning 
 den 16 oktober

KL. 10.00 ses vi vid containern på P-platsen.
Hamburgare och kaffe bjuder föreningen på
efteråt. OBS! Om ni har nått att kasta i con-
tainer ska detta ske efter vi städat, detta för 
att det vi städar bort ska få plats, sen får vi 
ställa in det ni vi vill slänga. 

Containern kommer att vara låst.
Bildäck, batterier, överbliven färg, tv-appara-
ter och annan elektriskt utrustning får inte 
ställas in i containern, fråga gärna innan ni 
ställer in ert skräp.

häls. Styrelsen


