
naden måste företaget ha F-skattebevis. 
OBS! Innan ni låter göra arbeten i era våt-
utrymmen måste ni ta kontakt med vår för-
valtare: 

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 renove-
ringa 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 bad och våtutrymmen -
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En riktigt trevlig och fin 
sommar önskas av styrelsen!

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 -

Viktigt meddelande till er som har uteplatser och gräsmattsytor som ni disponerar! 
Vore det inte trevligt om det vore rent och snyggt på dessa ytor? Dom flesta ”tomterna” ser mycket bra ut, 
men några har en hel del bråte och annat utslängt eller travat i högar. 

Kökssopor får på inga som helst villkor ställas ut, utan dessa ska läggas i soprummen.
Uteplatserna vid höghusen ska plank och staket ha samma färgkod som övriga husen, på Vänortsringen 2-4 
ska staket/plank till era uteplatser ha: Gul fasadfärg S-2040-Y30R. på Vänortsringen 7-17 ska staket/plank 
till era uteplatser ha: Röd/Brun fasadfärg S-4040-Y70R. På radhusen Vänortsringen 6-48 ska staket/plank till 
era uteplatser ha: Vit S-0502-Y. Efter något år kan man måla på impregnerat virke.



- Nu är det sommar -

Plantera gärna blommor utanför era lä-
genheter men tänk på att lämna en remsa 
på 30cm från husgrunden så att inte det 
kommer ner jord i dräneringen. Ni som 
redan planterat måste flytta era plante-
ringar så att dräneringen kan fungera.

Nästa styrelsemöte blir den 11 augusti kl. 
18,30 Innan styrelsemötet, öppethus för våra 
medlemmar, mellan kl 18,00-18,30 om man vill 
ge förslag och synpunkter som berör området. 

Hela styrelsen går att nå på 
styrelsen@hsbronnen.se

Ordförande:
Mona Karlsson  0704 13 33 60
mona.karlsson@hsbronnen.se

Vice ordförande
Rainer Nyberg  0707 91 72 94
rainer.nyberg@hsbronnen.se

Sekreterare
Lage Eckeskog  0703 66 61 33
lage.eckeskog@hsbronnen.se

Vise sekreterare
Ulla-Britt Larsson  0702 86 81 53
ulla-britt.larsson@hsbronnen.se

 

Övriga ledamöter:
Inger Chekkal  0737 71 66 60
inger.chekkal@hsbronnen.se

1:e Suppleant:
Ivonne Andersson 0708 85 08 72
ivonne.andersson@hsbronnen.se

2:e Suppleant:
Leif Eriksson 0708 91 44 29
leif.eriksson@hsbronnen.se

HSB representant:
Sara Yousef

sara.yousef@hsbronnen.se

Suppleant till HSB 
representant Förvaltare:

Ann-Sofie Westlinder 08 594 510 86
ann-sofie.westlinder@hsb.se

Revisorer Revisor Suppl.
Barbro Planberg 08 591 123 10
Benkt Lundgren 08 591 146 96

Fritids och fest kommitté:
Ivonne Andersson 0708 85 08 72

Maud Carlgren 0704 79 70 65
Kiruthambikai Balasubramaniam
Lage Eckeskog 0703 66 61 33

Valberedning:
Anders Andersson 0766 30 66 85
Roger Ljungberg 0705 94 33 29
 Mariann Wallin 0730 27 86 74

 mera info på vår hemsida: 
www.hsbronnen.se

Så här ser styrelsen ut 
det kommande året!
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