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Årg 38
Våra garage är avsedda för fordon d.v.s. Bil el MC. De får inte under några
omständigheter användas som förråd eller avstjälpningsplats för ”bråte” och
annat brandfarligt material.
Bilarna ska så långt det är möjligt parkeras i garagen för att frigöra
parkeringsplatser. Tänk på dina grannar som också förvarar sina bilar där och
lås garageportarna! Elbilsladdning är absolut förbjudet pga. brandrisk!

Hushållssopor bör naturligtvis sopsorteras!

Är tunnan full så kan man inte
bara lämna sopor i ”gapande” tunnor eller utanför. Locket på soptunnorna ska
vara stängda, likaså soppåsarna och matavfallspåsarna. Då vi slipper råttors
och fåglars kalasande på rester och annat eller utspridda sopor i området.

Ni som tänkt bygga

träddäck, uteplats, lekstuga eller växthus mm.
måste kontakta vice värd för ”bygglov” från föreningen. Sätt inte igång
arbeten utan tillstånd och riskera att det måste rivas.

Rosendal är Q – märkt i detaljplanen och det betyder att lekstugor eller
växthus inte får uppföras utan giltigt bygglov från kommunen. Tillstånd ges av
kommunen som endast tidsbegränsat. De som haft bygglov innan bör
kontrollera att de fortfarande gäller eller riva sitt bygge. Styrelsen kommer att
kontrollera att alla byggen har giltiga bygglov.

Badrumsrenovering kräver också tillstånd från föreningen. Föreningen
kräver intyg på att arbeten är fackmannamässigt utförda. Läs föreningens
stadgar § 31 och §37 och kontakta vicevärd innan ingrepp.

Stämman är planerad till den 20 augusti kl. 18 på fotbollsplanen,
bakom Rosen, där styrelsen bl. a. rapporterar angående El-bilsmotionen från
2019.

Expeditionstiden till vicevärden

håller stängt t o m v. 31 och
öppnar åter 3/8. Vid endast AKUTA ärenden kan vicevärden nås på Tel:070540 74 45 eller mejl: vicevard.brfrosendal@gmail.com

Grillning och myskvällar är oftast alltid trevligt om man tar hänsyn till
sina grannar! Tänk på ljudnivån och brandriskerna.

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin sommar.
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