
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.

NYHETER 
 och information från HSB Brf Rönnen    08/2017

Uppdatera lägenhetsregistret!
Styrelsen håller på att uppdate-
ra lägenhetsregistret, vi vill att 
ni som har byggt om i era lä-
genheter skickar ritningar eller 
ritar en enkel skiss och skick-
ar till RönnnensFastigheter c/o 
Lage Eckeskog, Vänortsringen 13 eller maila till:

ronnensfastigheter@hsbronnen.se 
märk ritningen med ert lägenhetsnummer 

(står på karmen utanför er lägenhetsdörr)

TRÄDFÄLLNING!
Vi kommer under hösten att ta ner en del träd som 
står för nära våra fastigheter. Detta görs för att 
inte rötterna ska trycka sönder våra grunder. Åter-
plantering kommer att ske succesivt på andra plat-
ser 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. Humle-
växter på fasaderna kommer att kapas, dessa väx-
ter 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

Nästa styrelsemöte 
är den 11 oktober. Kl 18,00 - 18,30 kan ni som bo-
stadsrättsmedlemmar komma till Föreningslokalen 
Vänortsringen 9 (ingång från gångvägen)och läm-
na synpukter och meddela oss om ni har problem 
med era bostadsrättslägenheter eller om ni undrar 
över något. Det går att nå styrelse via:

styrelsen@hsbronnen.se

Cykelförråden
Ni som har cyklar, 
mopeder och andra 
saker i cykelrum-
men, märk upp dem 
med namn och lä-
genhetsnummer, så 
vi vet att det finns 

ägare på fordonen. Kontroll av cyklarna har 
ägare i cykelrum, kommer att utföras senast 
den 31 oktober. Cyklar/mopeder/saker utan 
ägare tas sedan bort och omhändetas. 

010-442026 05



Allmän frivillilig städdag!

15
oktober

OBS! Om ni har nått att kasta i container ska detta ske efter vi stä-
dat, 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-apparater och annan elektriskt 
utrustning får inte ställas in i containern, fråga gärna innan ni ställer 
in ert skräp.

kl. 11,00 börjar vi städa våra gemensamma 
ytor. Samling vid containern!  I samband med 
detta bjuder vi alla boende i vår förening på

Välkomna!


