
Rönnbyborgsnytt 5–2017
Information om vad som händer inom bostadsrättsföreningen. 
Medlemsträffar: På tisdagar kan ni träffa vår vice värd på expeditionen på 
Släggkastargatan 5 mellan kl.17.30 och 18.30 eller ringa på telefon 073–3323545.
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”.
Vid frågor om utemiljön, p-platser och garage: kontakta Samfälligheten Rönnen.

 

Säkerhet
Vi har nu kommit till den tiden på året då vi tänder mest levande ljus. Tänk på att aldrig lämna levande 
ljus ensamma. De är lika oförutsägbara som små barn om man vänder ryggen till dem.

TV utbud från COM HEM

Bostadsrättsföreningen tecknade 2014 ett gruppavtal med COM HEM som ingår i månadsavgiften, där
alltså föreningen står för avtalet, och innefattar följande:

 Medium 8 favoriter: 8 st. kanaler från COM HEMs kanallista. Du får själv välja och byta 
på dina sidor på COM HEMs hemsida (varje månadsskifte)

 18 st. analoga kanaler

 Utöver dessa kanaler ingår HD TV på TV1, TV 2, Kunskapskanalen + ytterligare 2 st 
kanaler

Detta skall COM HEM informera om på sin kundtjänst. Tel. 90 222.

OBS! När ni tecknar ytterligare tjänster blir ni själva kund till COM HEM och får därmed själva kontakta
COM HEM med era frågor som rör ert avtal.

Hemsidan
Ingvar fortsätter med uppdatering av föreningens hemsida: www.brf-ronnbyborg.se. Där ska ni kunna 
hitta sidor om försäkringar, Rönnbyborgsnytt, stadgar, föreningens organisation, 
vicevärden, årsredovisningen, MBF, Rönnbys historia, samfällighetsföreningen Rönnen, 
brandinformation, bredband, garaget, miljöbodarna, gästparkeringen, parkering källarnedfarten, 
tomträtter, trivselregler, tvättstugan COM HEM, ventilationen, mäklarsidan, nyheter, kontakter mm.

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


Hundkiss
Det har vid flera tillfällen förekommit hundkiss i korridorer. En olycka händer så lätt, framför allt när det 
gäller hundvalpar. Men torka upp efter hunden!! Kisset fräter på golvbeläggningen!

Korridorerna
Återigen vill vi påminna om att cyklar, sparkcyklar, leksaker, pulkor och dylikt EJ får förvaras i 
korridorerna. Endast barnvagnar och rollatorer får parkeras där.
Vänligen ta bort allt övrigt snarast så slipper styrelsen dela ut lappar till berörda och omhänderta 
sakerna.

Motioner
Som ni säkert vet har vi i bostadsrättsföreningen demokrati vilket innebär att du som medlem kan 
vara med och påverka föreningens verksamhet. Detta gör man genom att skriva motioner till 
årsstämman som äger rum under våren.
Du kan t.ex. komma med förslag om åtgärder eller liknande för våra hus i föreningen. Du kan även 
lämna förslag på åtgärd på samfälld mark (ytterområdet). Kostnader i ditt förslag bör finnas med 
samt motivering för din motion.
Motioner ska lämnas in till styrelsen senast 2018-02-15.

Avgiftshöjning
Styrelsen har beslutat att från 1 januari 2018 höja avgiften till föreningen med 4%. Höjningen görs för 
att klara ökade driftskostnader (prishöjningar) samt kommande planerat underhåll.
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Styrelsen i Brf Rönnbyborg:
Gudrun, Eva, Helén, Bengt, Pelle och Ingvar


