
Så fungerar våra motorvärmare!
1A: Se till att den har rätt aktuell tid.

1B: Tryck in både +- en stund så kan ni justera dagsaktuell tid
2A: Ställ sedan in när du behöver bilen

2B: Tryck in endera + eller - en till 2 sek. så kan ni ställa in den 
tid ni vill hämta bilen OBS! Den går 30 min efter den tiden också

Ett tips!
Ställer man kupévärmaren på 
framsätet riktat mot framrutan 
så blåser kupévärmaren direkt på 
rutan. Det finns att köpa en spe-
ciell ställning för detta ändamål 
oftast på mackarna eller Meko-
nomen och liknande företag. Om 
man vill dammsuga sin  bil så 
trycker man en liten stund på nå-
gon av + el. - knappen så klickar 
det till, då finns det ström i 30min. 

Inkopplingstider för motorvärmarna

Ni som bokar tvättstugan, är ansvarig för att denna stä-
das efter tvätt, har ni någon som hjälper er med tvätten 
är det ändå  ni som lägenhetsinnehavare, som är ansvarig 
för att tvättstugan lämnas ren och fin. Om vi hjälps åt med 
detta så fungerar vi bättre tillsammans som grannar.

OBS! ---- Viktigt! Det räcker inte med att ha en godkänd våtrumsinstal-
latör utan det måste göras efter de regler som föreningen har. Om man 

inte gör efter de krav som föreningen har, kan man tvingas göra om allt!

OBS! Vid renovering av er bostad måste ni ta kontakt med 
Ann-Sofie Westlinder innan start, lyssna med henne vad 
ni får göra i lägenheten och inte. En bostadsrättsinneha-
vare har inte rätt att göra vad som helst i en lägenhet, 
föreningens stadgar reglerar vad vi får göra och inte.

Vi ansvarar själva för att hålla undan snö från våra 
p-platser, det är inte HSB:s uppdrag att göra. I en-
staka fall när HSB:s personal har tid över kan det 
hända att dom drar av lite snö på p-platserna.

- Vid renovering av bad och våtutrymmen -
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Styrelsen idag:
Orförande: Mona Karlsson, 
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Vice ordförande Rainer Nyberg
 
Sekreterare Lage Eckeskog
 
Övriga ledamöter: Inger Chekkal  
 
Vise sekreterare: Ulla-Britt Larsson
 
HSB-Representant: Sara Yousef
Förvaltare: Ann-Sofie Westlinder 

Valberedningen tar gärna emot förslag till ledamöter till 2017 års styrelse, de namn som 
är markerade med RÖD FÄRG är till omval eller nyval. OBS! Årsmötet väljer styrelse-
ledamöter, och sedan fördelar styrelsen de positioner ledamöterna ska ha i styrelsen.

1:e Suppleant: Ivonne Andersson
2:e Suppleant: Leif Eriksson
----------
Revisorer Revisor Suppl.
Barbro Planberg
Benkt Lundgren
----------
Fritids och fest kommitté:
Ivonne Andersson, Maud Carlgren
Kiruthambikai Balasubramaniam
Lage Eckeskog 
----------
Valberedning: Nyval varje år

Det går även att nå valberedningen på: 
valberedningen2017@hsbronnen.se

God Jul & Gott Nytt År!
önskar vi er från HSB Brf. Rönnens styrelse


