
Rönnbyborgsnytt 3–2017
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”.

 

Brf Rönnbyborg
Styrelsen i Rönnbyborg har nu skaffat en egen telefon dit medlemmar kan vända sig: 073–3323545
Telefontider:
Tisdagar: 17.30 – 18.30 (delvis under expeditionstiden) 
Måndag och torsdag: 09.00-10.00
Vänligen respektera dessa tider och räkna inte med att någon svarar övrig tid.

Säkerhet
Med tanke på senaste tidens tragiska händelser med bränder i höghus vill vi påminna om den 
information som alla medlemmar fått i sina välkomstmappar.
Spara den informationen. Sätt gärna upp den tex på insidan av garderobsdörren i hallen eller 
på annat lämpligt ställe.
Läs gärna mer på: https://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/om-det-borjar-brinna/

Hemsidan
Ingvar jobbar för fullt med att uppdatera föreningens hemsida. En del justeringar görs för att ni 
medlemmar ska kunna hitta den information ni behöver. Via hemsidan kan ni nå styrelsen genom att 
skicka ett mail. Adressen är som ni även kan se upptill: www.brf-ronnbyborg.se.

Miljöbodarna
Det händer ibland att framför allt behållarna för papp/kartong är överfulla. Det innebär inte att det är ok
att ställa massa skräp på golvet i miljöbodarna.
När ni har flera jättestora kartonger, vänligen kör dessa till återbruket istället för att fylla upp våra 
behållare.

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


Det är heller inte ok i dagsläget att ställa in elektronik i miljöbodarna. Det får var och en själva lämna 
på återbruket.

Stadgarna
De nya stadgarna kommer att delas ut till alla medlemmar.

Renovering/ombyggnad
Ombyggnad och större renoveringar i lägenheten ska godkännas av styrelsen. Det finns 
bestämmelser över vad som får göras. Lämna in en skiss med beskrivning över vad som är tänkt att 
göras till styrelsen.

Parkering vid källarnedfarterna
Vi väntar på information från bevakningsbolaget angående parkeringstillstånd.

Arbeten på gång i föreningen 
Entréer på framsidan av hus 10, 12 och 14 ska byggas om. Det blir nya kantstöd, buskar m.m. 
Vi återkommer med information i de berörda fastigheterna. 
Som säkert alla lagt märke till har grunderna till husen snyggats till med nya skivor samt med en 
grusbädd utanför. Detta är inräknat i årets budget.

Korridorerna
Vid fastighetsbesiktningen som utfördes nyligen hittades cyklar, leksaker och annat i korridorerna. Vi 
påminnelse om att endast barnvagn eller rollator får förvaras i korridoren.

Samfälligheten Rönnen informerar
Golfbanan är nu klar för tuffa spel.
Diverse säkerhetsåtgärder på området planeras under 2017–2018.
OBSERVERA:
Rastning av hundar inom området får EJ förkomma och upplockad avföring får EJ kastas i våra 
papperskorgar.
Brödsmulor får EJ läggas ut på gräsmatta eller i planteringar. Det påkallar skadedjur som råttor, 
skator, kråkor m.m.
MARK har påpekat att det är mycket skräp som kastas ut från balkongerna (fimpar, burkar m.m.).

Som ni kanske sett i entrétavlorna har Rönnen fått nytt telefonnummer: 070–6332196

Telefontider:
Måndagar: 12:00 – 13:00 samt 17:00 – 18:00
Torsdagar: 12:00 – 13:00 samt 17:00 – 18:00

Expeditionstid: 
Måndagar: 17:00 – 18:00

2017-09-27
Styrelsen i Brf Rönnbyborg:
Gudrun, Eva, Helén, Bengt, Pelle och Ingvar


