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Medlemstidning för Rosendal
Vicevärd Carina Kjellberg slutar i vår förening
Vi tackar Carina för hennes insatser och önskar henne all lycka till med studierna och nya jobbet.
Ny vicevärd blir Lars Rylin. OBS! Ny e-post till vicevärden: vicevard.brfrosendal@gmail.com

Expeditionstiderna kommer att vara som tidigare
på ojämna veckor mellan 17-18, mobilnummret är: 076-792 95 40

Sista vicevärdstiden innan semestern är på måndag den 30 juni kl 17-18 i Rosen
För er som vill ta ut på inre fonden före semestern. HSB har semesterstängt v. 28,29,30 och 31
och då är det inte möjligt att varken göra överlåtelser eller ta ut från inre fonden.
Nästa tid för vicevärden är måndagen den 11 augusti kl 17-18.
I medlemspärmen finns information då något akut händer.

Anticimex är vår kontakt när det gäller bekämpning av skadedjur
(Getingar, möss osv.)
Anticimex: 019-251060. Uppge då vårt försäkringsnummer till Länsförsäkringar 2404733.

Målningen av uthusen fortsätter under sommaren
Hittills har målningen löpt på bra. Färg kommer att delas ut även under sommaren. Ca 2 veckor beräknas/uthus.
MYCKET viktigt att man borstar ordentligt bort alla lösa flagor innan målningen annars flagnar Falufärgen direkt
och arbetet blir ogjort. Vi alla måste bidra så lång det bara är möjligt. Har man svårt att måla kan man ju alltid
komma överens med huset/husens grannar. Någon kan ju ställa upp med mat o fika istället eller hjälpa till med
barnen osv. Vi gör det ju detta för oss alla gemensamt och sparar in en del om vi slipper ta in entreprenörer.

Styrelsens sammansättning efter stämman:
Marja Rylin, ordförande • Kerstin Ohlsén, vice ordförande • Peter Örhall, sekreterare och vicevärd, administration
och byggnadsfrågor • Ann-Marie Johansson, ledamot • Donald Johansson, ledamot • Peter Södervall, ledamot
Karin Ågren, ledamot • Daniel Hjalmarsson, ledamot • Per-Anders Johansson, ledamot utsedd av HSB, Walter Taxén,
suppleant utsedd av HSB, Kim Van Hjort suppleant • Camilla Jern, suppleant • Rasmus Johansson, suppleant
Lars Rylin, Vicevärd,medlemsfrågor • Valberedningen: Isabel Majoros, sammankallande och Katarina Granberg .
Revisor: Agneta Engström • Gustav Englund, revisorssuppleant.

De tre motionerna som inkommit till stämman beslutades enligt styrelsens förslag.
Brandvarnare
Det har kommit till styrelsens kännedom att en del batterier inte håller i de utlovade 5 år. Viktigt att var och en
gör en kontroll av brandvarnarna så att den larmar vid rökutveckling.

Det är inte tillåtet att ha HUSVAGNAR, SLÄP eller BÅTAR på gården
Dessa medför risker vid ev brand. Området ska ha en bra framkomlighet och ingen camping tillåten. Det finns en
parkering i nedre Rosendal avsedd för dessa fordon. Står dessa kvar på gårdarna så kommer de att bötfällas och
rättelseanmodan skickas ut.

Information kommer även att finnas tillgängligt på HSB Karlskoga Degerfors hemsida
Klicka vidare från Bostadsrättsföreningar till Rosendal.(www.hsbkarlskoga.se) och vidare
bostadsrättsförening/rosendal. Här kan man hitta lite foton från städdagar osv. Sidan är under uppbyggnad.

Trevlig sommar önskar styrelsen!
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