
 

Ur Rönnbystyrelsen informerar ….. 

Rönnbystyrelsen informerar… från 2021 och äldre nummer finns inlagda i sin helhet på 

föreningens hemsida, www.brfronnby.se 

 
 

Extrastämman den 20 december 2021. Stämmoprotokollet har funnits tillgängligt under 

4 veckor och finns att läsa på hemsidan. 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas en 26 april 2022. Till ordinarie 

föreningsstämma ska kandidater föreslås, ordinarie och suppleanter.  
 

 
 

I den nya valberedningen ingår numera Linnéa Söderkvist och Monica Frisk 
 

 
 

Nya hissar för hus 3 och 4. Arbetet startade den 1 mars 2022. Så här ser de ut när de är 

klara.  

         
 

 
 

Vi fortsätter med ventilationsbytet i hus 5. Planerat att starta under vecka 18 och är 

budgeterat för i år. Sen har alla hus utom hus 3 fått sin ventilation utbytt. 
 

 
 

Våra skyddsrum och cyklar mm. Under rådande omständigheter är det av stor vikt 
att endast cyklar förvaras i cykelrummen/skyddsrummen. Andra föremål kommer tas 
bort under vecka 11. Är det något ni önskar ha kvar är det ert ansvar att ta bort det 
innan dess. Tack för er förståelse. 
 

Nr 1 mars / 2022 

 

http://www.brfronnby.se/


 
 

Vi fick ett meddelande från Mälarenergi den 25 februari 2022 med anledning av 
kriget i Ukraina. Citat: ”Kriget och oroligheterna påverkar många samhällsfunktioner och 
strukturer, så även energiområdet och energi- och el-priserna.” Slut på citat. Så här skriver de 
bland annat när det gäller vårt el-pris, citat:  
”Du som har ett Fast elprisavtal påverkas här och nu inte alls av det som sker. Det är först när det 
är dags för dig att teckna om ditt el-avtal och få ett nytt pris som du berörs av prisförändringar på 
elmarknaden.” Slut på citat.  
Vårt fasta elprisavtal är tecknat på 3 år från den 1 januari 2022.  
 

 
 

Elkostnaderna tom januari 2022 ser ut så här: 
 

 
 

Jämförelserna mellan december 2020 och 2021 samt januari 2021 och 2022 ser ut så här: 
 

Hus nr dec-20 dec-21 jan-21 jan-22 
Hus 3          28 700 kr          26 839 kr          29 577 kr  35 283 kr  
Hus 4          25 664 kr          25 461 kr          26 364 kr  31 194 kr  
Hus 5          26 676 kr          27 890 kr          27 831 kr  35 811 kr  

Hus 6          26 650 kr          28 091 kr          27 973 kr  36 505 kr  
Hus 7          22 505 kr          23 364 kr          23 769 kr  29 544 kr  
Hus 8          23 088 kr          24 843 kr          24 022 kr  34 050 kr  

        153 283 kr        156 488 kr        159 536 kr  202 387 kr  
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El-kostnader brf Rönnby 
december 2020 - december 2021 samt januari 2021 och 2022
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Med anledning av läget i världen idag 
lämnar vi en del av informationen från Västerås stad här, se sista sidan. Hela informationen 
hittar du på deras hemsida, Trygg och säker, se nedanstående text som är tagen från länken 
www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/trygg-och-saker. På den sidan finns också en 
folder som heter ”Är du beredd?” vilken, enligt information från Västerås stad, kommer 
delas ut till alla hushåll. 
Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från MSB hittar du under länken 
www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/  
Mycket information hittar du också under länken www.krisinformation.se 

 Så får du viktig information vid en kris (information från Västerås stads 
hemsida) 

När krisen är framme är det viktigt att du håller dig i säkerhet och informerad om 
händelsen. 

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA 

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid 
olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. 

Du kan få VMA i flera olika kanaler: 

• via radio och tv 
• från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier 
• som notis i apparna Sveriges Radios SR Play, krisinformation.se och 112 SOS Alarm. 

I vissa fall kan du bli varnad genom: 

• talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området 
• sms till din mobil om den är registrerad, eller används, i det drabbade området. 
• Utomhusvarning med tyfoner. Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består 

av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under 
minst två minuter. 

• Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i 
Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms 
informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer. 

Gör så här när du hör VMA-signalen: 

• håll dig inomhus 
• stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar 
• lyssna på radio P4 Västmanland 100,5 MHz för att få mer information. 

  

http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/trygg-och-saker
http://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/
http://www.krisinformation.se/
https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/
https://www.vasteras.se/download/18.7886115c164b342cbe163ac/1554824568407/Folder_%C3%A4r%20du%20beredd.pdf


• På SVT:s Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras 
skriftligt. 

• För mer information vid ett VMA, ring ej nödnumret 112, ring istället 
informationsnumret 113 13 eller följ information på vår webbplats, krisinformation 
och facebook.   

 

 
 

 

Styrelsen för brf Rönnby 

 

 
Ni når oss på 
Telefon: 073-024 28 30 – svarar vi inte så ringer vi upp 
Mail: styrelsen@brfronnby.se 
Brev – läggs i styrelsens postbox 
Hemsida: www.brfronnby.se        
                                             
                                             

Alla Rönnbystyrelsen informerar ända från vecka 26/2014 finns inlagda på hemsidan. På MBF:s hemsida 
under Sök förening/Brf Rönnby finns också ett sammandrag av Rönnbystyrelsen informerar för de tre 

senaste åren, Ur Rönnbystyrelsen informerar.                                            

                      Rönnbystyrelsen informerar trycks hos Graf & Bild. 
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