
Rönnbyborgsnytt 2–2017
Information om vad som händer inom bostadsrättsföreningen. 
Medlemsträffar: På tisdagar kan ni träffa någon representant i styrelsen på vår 
expedition på Släggkastargatan 5 mellan kl.18.00 och 18.30.
Hit kan ni komma om ni vill ställa frågor direkt till styrelsen. Det kan gälla ombyggnad i 
lägenheten, om vilka regler som gäller, 2: hands uthyrning, störande grannar o.s.v.
Styrelsen kan även nås via hemsidan www.brf-ronnbyborg.se under fliken ”Kontakt”.

Årsstämman för 2017
Stort tack till alla som medverkade vid årets stämma. 73 medlemmar kom. Det blev en del mer eller 
mindre intressanta diskussioner. Vi tackade samtidigt av Ola som lämnade sitt uppdrag i styrelsen, 
Rosa (som tyvärr ej kunde delta) samt Kjell som fick uppvaktning med många fina ord och lite sång.

Styrelsen
Eftersom tre av de tidigare ledamöterna har lämnat styrelsen har valberedningen haft mycket jobb 
med att få fram nya kandidater. Stort tack! 
Efter årets stämma ser styrelsen ut på följande vis:

 Ordförande: Gudrun Paulsdottir:
”Jag ansvarar för Eskilstuna kommuns kontaktcenter, medborgarens väg in till kommunens 
service och tjänster. Jag har en liten kolonistuga i Gränsta där jag kopplar av tillsammans med
min katt.”

 Vice ordförande: Eva Droege:
”Jag är pensionär. Mitt yrkesliv bestod av arbete inom ekonomiområdet. Mina intressen är 
resor, musik och kolonilotten. Jag har arbetat ideellt inom Village samt deltagit i ett flertal 
styrelser (klubbar, samfälligheter och bolag).”

 Sekreterare: Helén Komperud

 Ledamot: Bengt Jonsson

 Ledamot: Pelle Rubin:
”Är pensionär och har tidigare jobbat inom elgrossist branschen. Mina intressen är jakt och 
gamla amerikanska bilar. Är medlem i Boda Jaktlag och Independent Cruisers.
Har suttit med i flertal olika styrelser”

 Suppleant: Ingvar Larsson:
”Är pensionär och har tidigare jobbat inom dataområdet. Är medlem i Västerås Folkdansgille 
och Västerås Schackklubb.”

Stadgar
Vi har nu haft två stämmor där medlemmarna röstade ja till de nya stadgarna. Först en extrastämma 

http://www.brf-ronnbyborg.se/


där stadgarna godkändes med två tillägg och sen den ordinarie årsstämman. De nya stadgarna ska 
registreras av Bolagsverket och kommer sedan att skickas ut till alla medlemmar.

Hemsidan
Styrelsen har nu fått förstärkning av Ingvar som ska hjälpa till att hålla föreningens hemsida 
uppdaterad. Kom gärna med förslag på vilken typ av information ni vill kunna hitta på hemsidan. 

Fönsterbågarna
Underhåll av fönsterbågarna är medlemmens eget ansvar. Dock har styrelsen tagit hem lasyr som 
finns att hämta på expeditionstiden.

Hänsyn
Vi påminner om hur viktigt det är med grannsämja. Tänk på ljudnivån! 
Använd bl.a. inte diskmaskin eller tvättmaskin under sena kvällar (efter klockan 22) eller raspa 
morötter och knacka med en penna i bordet. Ja, det låter absurt men förkommer tydligen. Om det nu 
inte bara är en dålig ursäkt för något annat man sysslar med nattetid!?

Kiss i hiss
Det har i hus 14 förekommit kiss (från hund eller människa är okänt) i en av hissarna. När 
lokalvårdaren kom på måndagen hade kisset torkat in och lämnat en fläck som inte gick att få bort. En 
olycka kan ju hända men sunt förnuft säger väl att man torkar upp efter sig?

Felanmälan till MARK
Vi påminner om den info ni tidigare fått:
”När ni gör en felanmälan om t.ex. något har gått sönder i lägenheten, fråga alltid före vad det blir för 
kostnader och vem som betalar detta. Tänk på att ni bor i en bostadsrätt där ni har i princip ansvar för 
allt inne i lägenheten.
Vad gäller akut felanmälan så skall det endast vara av akut art. Att ringa för att man missat tiden i 
tvättstugan är inte akut. Givetvis kan man ringa i alla akuta situationer men du kan bli 
betalningsskyldig för detta beroende vad felanmälan gäller.”

Kod till entréerna
I och med att vi bytt låssystem i våra hus finns nu möjlighet att komma in i entréerna med hjälp av en 
kod. Denna kod kan man uppge för t.ex. ambulans så att man slipper åka ner och öppna för dem. 
Kontakta styrelsen för att få den kod som gäller för just din lägenhet.
OBS! Denna kod är inte till för att spridas hur som helst. Därför kommer den inte delas ut till alla utan 
styrelser bedömer från fall till fall vilka som behöver den.

Samfälligheten Rönnen informerar
Under sommaren kommer lekplatserna uppdateras enligt EU regler.
På garagetaket planeras golfbana, plantering av blomkrukor samt nya möbler.
Upprustning av gamla bänkar och bord samt lite nya möbler på uteplatserna.
Översyn av uteplatserna och vindskydd.
Mark har den fortlöpande skötseln av utemiljön enligt uppgjort planeringsschema.



 

2017-06-09
Styrelsen i Brf Rönnbyborg:
Gudrun, Eva, Helén, Bengt, Pelle och Ingvar


