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Årg 40
Nya garageportar och laddplatser
Utöver det vanliga arbetet med löpande förvaltning och underhåll under våren har garageportarna
bytts ut och laddplatser för elbilar installerats. Tyvärr har en del av portarna krånglat, vilket
konstaterats bero på ett fabrikationsfel. Ett reklamationsärende pågår därför mellan Portspecialisten
och tillverkaren.
Inom kort blir tre av de laddplatser, som Bravida installerat tillgängliga för allmän laddning via Bravida
Charge. Vill man som utomstående ladda kostar det 4 SEK per kWh. Boende i Brf Rosendal får
möjlighet att ladda till rabatterat pris (2 SEK per kWh). Initialt kan även garage med laddplats hyras för
400:-/mån exkl. laddkostnad. Föreningen kan aktivera upp till nio laddplatser om behov finns.
För att kunna ladda behöver du hämta appen ”Bravida Charge” till en smartphone och skapa ett konto.
Du betalar enkelt via betalkort direkt i appen. Kontakta vicevärden för att få tillgång till det lägre
priset och för eventuell intresseanmälan om att hyra ett garage. Det finns sex garage med laddbox.
De kan hyras som vanliga garage i väntan på att behov av laddning tilltar.

Uppslutningen vid städdagen var ordinär, 39 av 132 hushåll var representerade. Efter ett
par års uppehåll fanns det åter möjlighet att umgås över en fika eller korv efter väl utfört arbete.
Sista etappen av fasadmålningen pågår. Färg till trappor och verandaräcken kan hämtas på
vicevärdstiden. Sista chansen innan sommaruppehållet är den 4/7..

Årets stämma är avklarad, som vanligt med lite skral representation, 17 av 132 hushåll.
Hur kan vi öka delaktighet och engagemang för våra gemensamma angelägenheter?
Styrelsen tar tacksamt emot tips!

Vi tackar Billy Lindgren, Ann-Marie Johansson och Jerry Rosén, som nu lämnar styrelsen, för
deras insatser och välkomnar Maria Major, Erik Fohrman och Lars Rylin, som tillträder. Styrelsen
består framöver av:
Viktor Edström (9B), ordförande
Ronny Thelander (27D), vice ordförande
Helena Boman (7D), sekreterare
Elizabeth Melander (16C), vice sekreterare
Ann-Charlotte (24C), studieledare
Lars Rylin (1B), ledamot och vicevärd
Donald Johansson (7C), ledamot
Maria Major (24A), ledamot
Erik Fohrman (36C), ledamot
Per-Anders (HSB-repr.)

Rabatten och grusplanen vid Rosen längtar efter lite extra kärlek och omsorg från en
eller flera personer, gärna med trädgårdsintresse och gröna fingrar. Kontakta vicevärden
om du känner dig manad!
Obs! Från den 1/7 återupptar Q Security bevakningen av området igen.

En skön och avkopplande sommar
önskar styrelsen i BRF Rosendal oss alla!
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