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miss är konsten 
att dela en kaka 
så att alla kän-
ner att de har 
fått den största 
biten”    
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    Tisdag kväll den 13 maj klockan 19:00 samlingslokal grå plusset 

    gick årsmötet av stapeln och i och med detta vi fick några nya ansikten i styrelsen bl.a                

  Malin Brännström, Ramona Gustafsson, Solbritt Jacobsson och Harry Mänty. 

   Besök gärna hemsidan: www.roback2.se för mera info.  

     Ett tips är att ni lägger in den som startsida i er webbläsare för senaste nytt. 
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Årgång 2008-09 Nummer 1 2008-05-20 

Låsn ing  av  soprumLåsn ing  av  soprumLåsn ing  av  soprumLåsn ing  av  soprum  
Vi har haft nattliga besök i ett av 
våra soprum med glaskross som 
resultat.  

Man har bl.a kastat glödlampor utan-
för soprummet. 

Soprummet på röda plusset är redan 

låst och det har fungerat bra.  

Därför kommer soprummet på grå 
plusset att låsas inom kort. Det blir 
samma typ av låscylinder som i tvätt-
stugan, så din lägenhets nyckel pas-
sar. 

Vårens städkvällar blir den 29 maj och 3 
Juni om inte vädrets makter vill annor-
lunda. 

Vi samlas vid respektive tvättstuga  

kl 18:00 för att samordna det hela.  

”Att Göra” listor kommer även att sättas 
upp på respektive pluss (tvättstugedörr) 
för de som inte kan eller vill vara med 
på gemensamma städkvällarna.  

Där kan man teckna sig för någon av de 
uppräknade göromålen. 

På årsmötet kom ett förslag upp om att i 
stället för container som fylls upp av 
”obehöriga” borde vi själva kunna om-
besörja bortforsling av löv och skräp 

med gemensamma krafter, med egna el-
ler lånade släpvagnar.  

Ex. på vad som skall göras är bl.a 

• Tvätt av gröna sopcontainers som 
står i soprummen… 

• Fönstertvätt och städning i sam-
lingslokaler, cykel förråd, tvättstu-
gor och fastighetsförråd. 

Läs mer på ”Att Göra” listor som kommer 
att sättas upp på tvättstugorna. 

Väl mött! 

 

  

Städkvä l la rS tädkvä l la rS tädkvä l la rS tädkvä l la r  



Egna grovsopor står varje 
enskild bostadsrättshava-
re för. 

Bortforsling av stekpan-
nor, tv-apparater etc. in-
går inte i våra avtal med 
avfall och återvinnings fö-
retag. Blandskrot ingår 
inte heller i trädgårdsav-
fallscontainerhyran utan 
beläggs med straffavgifter 
om det följer med annat än 
trädgårdsavfall. 

 

Tänk på att bollsparkande 
mot soprumsportarna ska-
dar både portar och  bilar 
om oturen är framme. 

BESÖKSPARKERINGAR 
ÄR FULLBELAGDA AV 
I C K E  B E H Ö R I G A 
Alla får försöka tänka på  
detta så våra vän-
ner/besökare har någon-
stans att parkera. 

I juni kommer nya gran-
nar att flytta in på Ro-
settv. 20. Helena och 
Jani  

Välkomna! 

60 år 

Allan Rosettv. 50 18/6.  

50 år 
Elisabeth tillika vår web-
master. Rosettv. 82 
9/8 

40 år 

Tina Rosettv. 70  

10/8 

30 år 

Caroline Rosettv. 86 

18/6 

 

Har du hört...Har du hört...Har du hört...Har du hört...    

Blomlådor Blomlådor Blomlådor Blomlådor  

Alla ni som har några år på nacken här på Ro-
settvägen minns kanske att det stod ett par 
blomlådor ute på vägen mellan 1:an och 2:ans 
område. 

Dessa blomlådor försvann under mystiska 
omständighet för några år sedan och har aldrig 
återfunnits trots ihärdiga eftersök, så nu görs ett 

försök att placera ut nya lådor i sommar. Blomlå-
dorna kommer att skötas växelvis (årsvis) mellan 
1:an och 2:ans förening.  

Det blir 1:ans förening som får den äran att sätta 
standarden på hur blomsterarrangemanget skall 
se ut. 

Lycka till! 

Som alla förhoppningsvis känner 
till så har vi fått ”en” ny tv kanal, 
Tv4 sport. 

Vi tror oss också veta att fler kana-
ler eventuellt kan vara på väg. 

När och om det blir aktuellt kom-
mer det att anslås på lämpliga 
platser.    

Cana lD ig i t a l . . .Cana lD ig i t a l . . .Cana lD ig i t a l . . .Cana lD ig i t a l . . .  

Grovsopor!Grovsopor!Grovsopor!Grovsopor!    

SIDA 2 INFORMATIONSBLAD ÅRGÅNG 2008-09 

Al tane r . . .A l t ane r . . .A l t ane r . . .A l t ane r . . .  

Under de närmaste tiden kommer ett 
par personer att gå runt och titta på 
alla altaner på området.  

Anledningen till detta är att försöka 
skapa en tydligare praxis på hur alta-
ner och staket skall utformas. Allt för 
att undvika tråkiga missförstånd. 

Å så lite pekpinnar!Å så lite pekpinnar!Å så lite pekpinnar!Å så lite pekpinnar!    

Ej uthyrda p-platser inne-
bär högre hyror för redan 
betalande... 


