
- Ni som röker -
Ni som röker skulle mycket väl kunna stå en bit 
ifrån våra entréer så att inte röken från cigarrer 
och cigaretter inte tränger in i trapphusen. Tänk 
på att inte kasta era gamla fimpar på marken, 
därför att: 

1. Det ser inget snyggt ut
2. Därför att små barn kan plocka  

upp dom och äta dessa
3. Därför att det luktar illa.

I några av höghusen står den som röker på 
balkongen och efter avslutad rökning sprät-
ter han/hon i väg fimpen ut på våra gräsmat-
toroch grannarnas uteplatser, sluta med det

- Säkerhetsdörrar -
Ni som röker i era lägenheter tänk på att 
denna rök ibland sprider sig till era grannar, 
då en del av de äldre lägenhetsdörrarna är 
otäta. Man kan köpa sk. Säkerhetsdörrar via 
HSB dessa är lufttäta. Många i våra hus har 
olika allergier och tål inte cigarettrök. 

- Hundar och hundbajs -
Hundbajs som inte plockas upp kommer fram 
i vår. Alla håller rent runt sina hundar. Enligt 
lag ska alla hundar i civilt ägo vara kopplade 
inom tättbebyggt område. 

Ordningslagen (612/2003).

- Era grannar -
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 störningsjoren och få hjälp. Om ni 
har fest se till att ni inte lämnar entrédörren 
öppen så att obehöriga kan komma in

.

- 2:a handsuthyrning -
Vid 2:a handsuthyrning måste du som lägenhetsin-
nehavare kontakta styrelsen för godkännande, inn-
an din hyresgäst kan flytta in. Görs inte detta kan 
rättsliga åtgärder vidtas mot er. 
Det är sedan också ert ansvar som uthyrare att hyres-
gästen följer föreningens ordningsföreskrifter.

-Övernattningslägenhet på V 15- 
Nu är nya övernattningsrummet klart för uthyrning.

REGLER FÖR ÖVERNATTNINGSRUM V15 
1.  Rummet bokas och nyckeln hämtas hos Ulla-Britt 

Larsson V 13, tfn: 0702 868 153
2. Det finns 2 bäddplatser och kan bokas för max 3 dygn. 
3. Rummet kan endast bokas/hyras av bostadsrätts- 

innehavare i Rönnen
4. Hyran är 200kr per dygn och betalas kontant vid  

hämtning av nyckeln. 
5. Ingen matlagning  får ske i rummet
6. Tag med egna lakan och handdukar. Täcken och kud-

dar finns i rummet.
7. Inte tillåtet att ta med husdjur i rummet pga allergirisk
8. Deposition 500 kr som återbetalas när nyckeln är åter-

lämnad och städningen är klar och godkänd. 
Lämna rummet som du själv vill hitta det!

- Våra bommar -
Om en bom står öppen utan att nycklar sitter i, stäng den.

- Avloppen -
Tänk på vad ni spolar ner i era avlopp, se 
gula lappen ni fått i era brevlådor.

Efterlysning!
Ägare till upphittade cyklar

Under några månader har styrelsen på-
pekat att ni måste märka era cyklar 
med namn o adress. Styrelsen har ren-
sat i våra cykelförråd och runt höghusen 
och samlat in en stor mängd cyklar som 
kommer att förvaras 6 månader, sedan 
skänks dessa till välgörande ändamål. 
För att få ut cykeln måste ni ha bl.a. 
ramnumret som bevis på ägarskap.



Infobladet 03/2015

- www.hsbronnen.se -
Har under våren fått en ny layout.

- Förvaltare -
Kontakt med förvaltare, kontakta HSB Arlanda

Ann-Sofie Westlinder Tfn: 08-594 510 86. 

- Hälsn. från Styrelsen - 
Nästa styrelsemöte blir den 27 maj kl. 18,30. Innan 
styrelsemötet, öppethus för våra medlemmar, mel-
lan kl 18,00-18,30 om man vill ge förslag och syn-
punkter som berör området. 

Det går att kontakta hela styrelsen på 
styrelsen@hsbronnen.se

OBS! Man når föreningslokalen från gångvägen mitt 
emot V 8 - 10.

Stora städdagen
blir den 30 maj vi startar kl. 10.00 vid containern. Vi kommer 
senare på dagen att grilla hamburgare/korv och annat till er 
alla. Det vi gör tillsammans behöver vi inte köpa av HSB Arlan-
das förvaltning, vilket annars skulle läggas på hyran. Detta är 
ett av exemplen både att hjälpas åt och att hålla hyran på en 
stabil nivå. Även du som av olika skäl inte orkar vara med och 
städa får gärna komma och vara med på grillningen. Informa-

tion om Grannsamverkan kommer att ske vid grillningen!

välkomna!


