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Nya stadgar 

Den nya styrelsen som efterträtt Veidekke har övertagit de 
stadgar som har funnits med sen byggprocessen. Under 
hösten har styrelsen tittat på hur de stadgarna ser ut för vår 
förening. Vi har funnit anledning att förändra, för att få stadgar 
som mer är lämpade för den vidare driften av bostadsrätts-
föreningen. Styrelsen har jämfört stadgarna med stadgar som 
är mer kompletta och mer detaljerade. Vi har tagit bort att man 
som juridisk person ska kunna köpa en lägenhet. Juridisk 
person kan vara ett företag, kommun eller landsting. Då det 
innebär att vi inte skulle veta vem som bor i lägenheten, tycker 
vi inte det vore bra för sammanhållningen i vår förening.

Är du intresserad så kan du jämföra de nuvarande stadgarna 
med det nya förslaget. De finns på vår hemsida  
www.brfsodrarosendal.se under rubriken Dokument. Det nya 
förslaget av stadgar finns även uppsatt på anslagstavlan i 
trapphusen.

För att de nya stadgarna ska kunna gälla behöver med-
lemmarna rösta igenom dem. Därför kommer vi att ha en 
extrastämma den 9 december. Efter ytterligare en stämma, 
(som blir den ordinarie stämman i vår), kommer stadgarna att 
kunna gälla om två tredjedelar av de röstande då går med på 
att rösta igenom dem.

Glöm inte anmäla dig till extrastämma den
9 december. anmalan@brfsodrarosendal.se
Tid:19.00 Plats: Rosendals kök. Rosendalsvägen 21.


Soprummen 

Vi har i ett flertal nyhetsbrev skrivit 
om soprummen, för att det ska 
fungera så bra som möjligt.  Och nu 
ser det bättre ut. Men det finns ett 
undantag och det är i 26:ans 
soprum. Där blir det fortfarande för 
mycket kartonger. Kärlen räcker 
inte till. När det är fullt i kartong-
kärlen, gå till soprummet på gaveln 
vid 28:an. Där brukar det finnas 
plats kvar för kartongavfall.

Vill också på minna om att boende i 
trapphus 26 och 32 ska gå till 
soprummet vid 28an. Som är 
dimensionerat för fyra trapphus.

Facebook 

Sök på gruppnamnet: 
”Brf Södra Rosendal” och gå med. 
Vi önskar att samtliga medlemmar 
hittar hit!


Vattenavstängning 

Ibland är det nödvändigt att stänga 
av vattnet till lägenheten, för att till 
exempel byta blandare eller 
installera duschkabin. Anmäl då i 
god tid till styrelsen som har nycklar 
till dörren i trapphuset. Där sitter 
avstängningsventiler för vatten och 
värme till din lägenhet. Är det mer 
brådskande som när du får ett 
läckage, ringer du i första hand till 
någon i styrelsen (se anslaget i 
trapphusen ”kontaktlisa, 
felanmälan”), som omedelbart kan 
komma och hjälpa dig. Är det ingen 
som svarar, ring till Relita 
0771-103 500 som vi har avtal 
med. 

NYHETER 
   Brf Södra Rosendal, Uppsala
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