
Information till medlemmar i Roslags Kulle BRF 

o Trivselregler finns nu på hemsidan. Har du förslag på ändringar av den så 

meddela styrelsen via brevlådan eller mailen. 

o Gällande parkeringsplatser så kontakta Staffan Seving via styrelsemailen. 

o Källsorteringsrummet finns bredvid port 6B. Viktigt att alla lägger endast det 

i behållarna som ska vara där, läs på locket eller i information om 

källsorterings-rummet på hemsidan. Andra saker som man vill slänga och som 

det inte finns behållare för får man själv forsla till någon miljöstation eller 

tipp. 

o Parkeringsplatserna ute och vändzonen vid Näsbyvägen 6 A o B kommer att 

vaktas av Q-park, alla som hyr en parkering kommer att få ett parkeringskort 

att ha i rutan. Alla utan detta kort som står på uteplatserna eller i 

vändzonen kommer att bli bötfällda. 

o Kanalen för officiell information är hemsidan, www.brfroslagskulle.se 

o En medlem har startat en facebooksida som används flitigt för diverse frågor 

och informationsspridning, den används av medlemmar i båda föreningarna 

(Roslags kulle och Näsby kulle). Gå gärna med: vi som bor i roslags näsby 

kulle, Täby. Styrelsen kommer att lägga ut information där men den 

officiella informationssidan är hemsidan (se ovan). 

o Anslagstavlor kommer att sättas upp vid postfacken i alla portar, här kommer 

information från styrelsen, IKANO och annat av allmänt intresse sättas upp 

o Det kommer en styrelsebrevlåda/postfack i port 20, under nov/dec. 

o Mail till styrelsen kan skickas till brfroslagskulle@gmail.com 

o Namnuppgifter till styrelsen (de som bor i föreningen): 

Maurice Parry port 20 Valberedning

Pia Kron port 6B Julia Erikson port 6B

Staffan Seving 6B Linda Kiby port 6A

Djibril Svanteson port 22 Caroline Enberg port 6B

http://www.brfroslagskulle.se
mailto:brfroslagskulle@gmail.com


Jag har inte tillgång till dator och vill ha information pappersvägen till mitt 

postfack. Skriv namn och port i rutan nedan och lägg i styrelsebrevlådan i port 

20 

Mvh styrelsen

Filip Marzuki port 16


