
 

 

Då in– och utflyttningar i förening-
en ökat så har även styrelsens 
sammansättning påverkats.  

Det gäller även ordförandeposten. 
Maria Marklund (förrförra ordf.) flyt-
tade till Sundsvall förra sommaren, 
Åke Abrahamsson (förre ordf.) tog 
över stafettpinnen efter Maria fram 
till och med årsmötet, då även Åke 
lämnade Röbäck och flyttade till 
mer centrala delar av Umeå. Han 
har bytt både boendeform och ar-
bete. 

Efter årsmötet har jag, Ove  Sjö-
ström tagit över som ordförande, 
tillsammans med vår nya styrelse 
med Helena Ferm, Per Lindström, 
Barbro Forsgren, Anders Sand-
gren, Joakim Hallin, Ingela Lind-
berg och Christoffer Yourstone. 

Jag är förmodligen inte så  känd i 
föreningen, framförallt inte bland 
alla nyinflyttade och för er på det 
röda området. Har bott här på Ro-
settv. 64 med min familj i ca 6 år.
     

Vi i vår förening lyckades måla den 
grå garagelängan själva föregåen-

de sommar med god uppslutning, 
och nu i sommar är det röda plus-
set:s garagelänga som står på tur 
med förhoppning att det blir samma 
fantastiska engagemang.  

Besiktning av målningen på det grå 
området är utförd, och det visade 
sig att det fanns brister som kom-
mer att åtgärdas i samband med 
sommarens målning.  

 

Vår viceordförande Per Lindström 
tillsammans med Joakim Hallin och 
Christoffer Yourstone håller i trådar-
na vid vårens garagemålning på 
röda området. 

Se även kommande anslag på 
tvättstugedörrar. 

 

Hälsningar från Ordföranden 

Semester Citat 
 
”För semester finns 
två recept som ga-
ranterar succé: an-
tingen ska den vara 
helt olik alla före-
gående - eller exakt 
likadan.” 
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...och efter en sista kraft- ansträng-
ning från kung Bore, ser det ut som 
sommaren är på väg tillbaka. 

Efter vintermörkret hoppas vi att ni 
alla ändå fått fina stunder tillsam-
mans med nära och kära. 

För styrelsen innebär våren att allt 

föreningsarbete går upp på hög-
varv. Det är intensiva veckor fram 
till semestertider med planering av 
målning och allt an-
nat där i mellan.  
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Under vårstädningen ställdes vår 
nya grillstuga upp, grillstugan som 
blev   resultatet från den tidigare 
omröstning där boende fick ge för-
slag på hur vi skulle använda de 
sponsorpengar vi hade fått till vår 
förenings 20-årsfirande. 

Det var jättebra uppslutning på städ-
kvällarna den 16 och 18/5. Det 
fanns personer som inte ens bor i 
vår förening som var med och stä-
dade. Imponerande! Men eftersom 
inte allt hanns med så tar vi en 
extra kväll se kommande anslag 
på tvättstugedörr.  

Sand till sandlådor fylls på där be-
hov finns. Matjord och sand kommer 
att beställas. Kommer förslagsvis att 
tippas av på samma plats där Con-
tainern stod. 

Stora vackra björken uppe på grå 
plusset har vi varit tvungna att ta ner 
på grund av skaderisken.  

Den sprack vid stora stormen för två 
år sedan och har sedan dess drab-
bats av röta och blivit ett härbärge 
för allehanda små liv, bla. jordgeting-
ar, fjärilar, flugor och myror i stora 
skaror. Men vi skall försöka att plan-
tera in någon annan typ av träd eller 
buske av något slag. Innebar samti-
digt att det blev möjligt att resa flagg-
stången igen. 

Vi har hört att det finns fler sjuka träd 
som bör tas bort, och önskemål om 
att gallra i skogen mot fotbolls-
planen. Kom gärna ut och ge syn-
punkter till oss i styrelsen.  

 

Joakim och Terese nere 
på 32:an har renoverat 
sin altan för att möta 
sommarsolen med sin 
nyfödda dotter Malo 
Grattis! 

Ida och Daniel flyttar in 
på Rosettv. 40 Välkom-
na! 

Anna Eriksson på  88:an 
har sålt sin lägenhet och 
lämnar vår förening. 

Nu finns det 1 ledig hy-
resrättslägenhet  på 
röda. Vi brukar låta när-
stående till boende på 
området hyra i första 
hand  därefter utomstå-
ende. 

Har du hört... 

P a r k e r i n g s b e k y m m e r . . .  

Vårstädning & Grillplats 
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Vi har problem med att våra besöksparkeringar som 
för det mesta är upptagna av oss boende.  

Vi som bor här måste ställa bilen på vår egen plats 
eller garage. De få besöksplatser som finns är ju till 
för våra vänner och bekanta inte boende.  

Det finns lediga platser att hyra, 5-7 platser, så ingen 
blir utan!!! 

Vi kommer att göra ett försök med 
en ny typ av farthinder (vägbulor) 
eftersom det inte fungerar med 
grindarna.  

Mopedister ”buskör” fortfarande genom området och 
det är bara en tidsfråga innan någon blir påkörd.  

I första omgången placerar vi ut 3 hinder uppe på grå, 
genomfartsleden från Paletåv. 

F a r t h i n d e r . . .  

Vi har mottagit ett förslag som kan minska era/våra 
försäkringskostnader. Som innehavare har man ett an-
nat ansvar för sin bostad än om man bor i hyresrätt. 
Underhållsansvar bestäms i lag och av stadgar i före-
ningen. 

Som bostadsrättsinnehavare tecknar man därför ett 
tillägg till hemförsäkringen så kallat bostadsrättstilllägg. 
En upphandling är utförd och resultatet visar att före-
ningen kan teckna bostadsrättstillägg till föreningens 
fastighetsförsäkring till en kostnad av 100 
kr/bostadsrätt. Försäkringen omfattar i lägenhet befint-
lig. 

• Fast egendom bekostas av bostadsrättshavare 
upp till 150 00 kr. 

• Egendom som tillhör bostadsrättsförening men 
som bostadsrättshavare enl. Bostadsrättslag 
eller föreningens stadgar är underhållsskyldig 
och ansvarig för, max 150 000 kr. 

Vid varje skadetillfälle gäller en självrisk som är 1000 kr 
per lgh. Även om högre självrisk har avtalats för egen-
domsförsäkring enl. allmänna villkoret. 

Premievinsten blir därmed 50-100% beronde på vilket 
försäkringsbolag man har. 

Tecknas bostadsrättstillägget via förening så säger man 
upp den försäkring man har via hemförsäkringen. 

Fördelar med detta upplägg är att föreningen vet att ingen 
av misstag är utan bostadsrättstillägg samt att det vid 
eventuell skada blir enbart en motpart beträffande bygg-
nadsskador. Självrisken ligger lägre än hos de flesta bolag 
som har 1500-3000 kr. 

Vår rekommendation är att anta detta förslag. Vi återkom-
mer med mera detaljer i senare! 

F ö rsä k r in gar . . .  


