
  

 

 

 

 

 

 

 
(REKOMMENDERAS ATT SPARA I BOPÄRM) 
 
Aktuell information finns på vår hemsida http://brfcolosseum.se/ som uppdateras löpande, anmäl 
gärna din epostadress till vårt nyhetsbrev så skickas informationen till dig så fort den läggs upp. 
 
 

NY PORTKOD FR.O.M. 2016-02-08 

Det har blivit dags att byta portkod för att undvika att obehöriga skaffar sig tillträde till föreningens 
fastigheter. Portkoden kommer fortsatt att vara aktiv fram till klockan 22 alla dagar. 
 
Från och med måndagen 8 februari kommer den nya portkoden vara: 
 

6595 
 

TVÄTTSTUGAN 

Upphandling av ny tvättmaskin och torktumlare till tvättstugan pågår för att ersätta de maskiner som 
blev stulna innan jul. Tyvärr finns ingen information i dagsläget om när tvättstugan kommer vara åter 
i drift, men styrelsen återkommer med datum för driftstart så snart mer information finns att ge! 
 
 

PROBLEM MED VENTILATIONEN 

Under hösten har flera boende uppmärksammat att ventilationen inte fungerat som den ska. Det har 
t.ex. rört sig om oljud från köksfläktkåpan, väldigt stort sug i badrummen och helt avsaknad av 
ventilation. Fastighetsskötaren har tillsammans med drifttekniker felsökt och avhjälpt problemen 
som orsakats av trasig styrutrustning. 
 
Styrelsen har fått information att ventilationen nu ska fungera som det är tänkt. Vänligen informera 
styrelsen om problem uppmärksammas även i framtiden. 
 
 

INSPEKTION AV BRANDFARLIGA ELDOSOR 

Efter inspektionen av brandfarliga eldosor i höstats har styrelsen kommunicerat med fastighetens 
byggherre, HSB Bostad, gällande utredning om garantifel samt kompensation för den utförda 
inspektionen/åtgärden. Inget beslut är fattat men styrelsen fortsätter driva ärendet. 
 
 
 

http://brfcolosseum.se/


  

INSPEKTION AV TVÄTTMASKINSAVLOPP I BADRUM 

Inspektionen av tvättmaskinsavlopp i fastigheternas badrum i höstas visade på omfattande fel 
gällande konstruktion. Styrelsen har sedan dess drivit ett ärende gentemot HSB Bostad gällande 
garantifel. Styrelsen har inte erhållit något beslut om detta men fortsätter driva ärendet. Då risken 
för ytterligare vattenskador bedöms som påtaglig prioriteras detta ärende. Mer information om detta 
kommer inom kort. 
 

 

STYRELSEMÖTEN 

Mötesdagar publiceras fortlöpande på föreningens websida. Om det är någon särskild fråga du vill 
att styrelsen ska behandla kan du anmäla den till styrelsens sekreterare Peter Lundin, i styrelsens 
brevlåda utanför tvättstugan eller på vår web http://brfcolosseum.se. 

http://brfcolosseum.se/

