
  

 

 

 

 

 

 

 
(REKOMMENDERAS ATT SPARA I BOPÄRM) 

 
GRILLNING 

Brf Colosseum tillåter inte att du grillar med kolgrill på din balkong. Du som vill grilla med kolgrill kan 
göra det ute på stengången. Det är under vissa omständigheter tillåtet att grilla med gasolgrill och 
elgrill. För säkerhetens och för trivselns skull är alla föreningens medlemmar skyldiga beakta 
följande regler.  

1. Innan du börjar grilla tala med dina närmaste grannar om de samtycker till att du grillar. 
Grilla inte om det blåser os till grannen. Om röken stör kan det räknas som en olägenhet för 
människors hälsa. 

2. Tänk på brandsäkerheten! Vid kolgrillning bör du ha en hink vatten intill grillen och ställ alltid 
grillen långt ut från väggen och långt från brännbart material.  

3. Av brandsäkerhetsskäl tillåts inte tändvätska i de fall grillning sker på en kolgrill. Det finns 
elektriska grilltändare att köpa, som även är bättre ur miljösynpunkt. 

4. Ta hand om din aska på ett ansvarsfullt sätt och se till att din aska inte blåser till grannen. 
Tänk på att briketter kan glöda på insidan fast du hällt vatten över dem Du får under inga 
omständigheter kasta kolrester i soprummen. 

5. På en liten balkong full med möbler och textiler eller en inglasad balkong är det rent 
olämpligt att grilla även med gasol- och elgrill. Storstockholms Brandförsvar skriver på sin 
hemsida: ”Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en balkong är livsfarligt. 
Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort 
som de ska. Därför rekommenderar vi starkt att man inte grillar på balkongen.” 

6. Gasolgrillar kräver gasol och det finns regler för hur gasol ska förvaras. 

 I flerbostadshus får maximalt två gasolbehållare med en volym av vardera 5 liter 
förvaras.  

 På en öppen balkong för maximalt en behållare i storlek P11, det vill säga 30 liter 
förvaras.  

 På en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus.  

 Förvaring av gasoltuber i vindsförråd, källarförråd samt flerbilsgarage är förbjudet.  
7. Använd sunt förnuft. I många bostadsrättsföreningar tillåts inte grillning alls, men vi hoppas 

att alla gemensamt kan ta det ansvar som krävs för att detta ska fungera. Ta hänsyn till dina 
grannar! 

TVÄTTSTUGA 

Tvättiderna är 07.00 - 22.00- övriga tider går det ej att använda tvättstugan. 
Tvättstugan bokas utanför tvättstugan. Det är endast möjligt att boka ett tvättpass åt gången. 
Har man inte börjat tvätta inom 30 minuter från bokad tid blir man automatiskt avbokad.  
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ORDNINGSREGLER 

I samband med inflyttning erhöll ni en boendepärm där trivselregler framgår. Vi ber er respektera 
dessa regler för allas trivsel och trevnad.      

 
SOPHANTERING MM 

Vi har tidigare påpekat att vi i sopsorteringsrummet endast får använda de containrar som finns 
uppställda där. Vad som ska läggas i resp. framgår av tydliga skyltar. Ingenting får placeras på 
golvet. Bortforsling av sådant medför extrakostnader och påverkar avgiften. För sopor där inga 
containrar finns hänvisas ni till kommunens återvinningscentraler. Det är av största vikt att 
respektera dessa regler för allas trivsel och sker inga förbättringar kan det finnas behov av att införa 
restriktioner på t ex öppettider, höjda avgifter, övervakningskameror etc. 

 
ENKÄT 

Vi tackar för den respons som vi erhållet via den enkät som har skickats ut till medlemmarna från 
samarbetskommittén. Enkäten kommer behandlas i samarbetskommittén samt i styrelsen. 

 
EXTRANYCKLAR MM 

Nacka Lås & Larm är ansvariga för föreningens nyckelsystem. Vid beställning av nya nycklar ber vi 
dig att kontakta Sofie Lord eller Eva Skoog i samarbetskommittén.  
 
Beställningen sker via dem och du står själv för kostnaden samt hämtning av dina beställda nycklar 
hos Nacka Lås & Larm. Det är endast den person som beställer nyckeln som får hämta ut nyckeln 
hos Nacka Lås & Larm. Det är viktigt att du tar med legitimation när du ska hämta nycklarna.  
 
Ni kan kontakta dem på nedan e-mailadresser: 
 

colosseum.nycklar@gmail.com 

 
HSB STOCKHOLM FÖRVALTNING 

Föreningen har avtal om ekonomisk/administrativ och teknisk förvaltning med HSB Stockholm. 
Kontaktuppgifter HSB Förvaltning: 
 
Förvaltare   Anders Odd 
Förvaltningsassistent  Marianne Boström 
Lägenhetsgruppen  Christina Martin 
(Överlåtelser, pantsättningar, garage/bilplatser, avgifts- och hyresredovisning)  
 
Tel. HSB Stockholm servicecenter: 785 35 00  
E-post: fornamn.efternamn@stockholm.hsb.se 
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FELANMÄLAN/AKUTA FEL I HUSET ELLER LÄGENHETEN  

Föreningen är ansluten till HSB Stockholms felanmälan/servicecenter som nås på telefonnummer: 
08-785 35 00 vardagar mellan kl 08.00-16.30.  
Alternativt går det att via webb, göra en felanmälan dygnet runt på www.hsb.se/stockholm   
(Din felanmälan via webb registreras av servicecenter. Fastighetsskötaren kommer att kontakta dig 
inom två arbetsdagar, beräknat från när din anmälan registrerats hos HSB.) 
 
För akuta fel efter telefontid, kontakta jouren på 695 00 00. Att anlita jouren är förknippat med en 
jourkostnad och jouren ska inte kontaktas om problemet kan vänta till nästkommande vardag. Innan 
jouren kontaktas är det att rekommendera att kontakta någon i styrelsen eller samarbetskommittén. 

 
 

SAMARBETSSKOMMITTÉ 

I samarbetskommittén har vi representanter som är med från port 34,38,40,44 och 46. Vi har 
önskemål att få in ytterligare intresserade i samarbetskommittén, främst från de uppgångar där vi 
inte har representanter. Lägg gärna ditt namn i styrelsebrevlådan i portuppgång 46.  
 
Göran Claesson   Romansvägen 46 gc55603815@gmail.com  070-4915028 
Anneli Kool Romansvägen 34 anneli.kool@meritmind.se 070-4977947  
Sofie Lord Romansvägen 34 sofie.lord@scb.se  076-0528266 
Helena Lundin Romansvägen 38 HelenaLundin52@bredband.net 073-9660427 
Louise Englund Romansvägen 38  Louise@damoser.com 0708-506184 
Bo Ekstrand Romansvägen 40 bo@ekstrands.se  0705-174500 
Eva Skoog  Romansvägen 44 eva.skoog45@bredband.net 08-7158136 
Rikke Asp Romansvägen 46 Rikke.Asp@bredband.net 0708-773775 
 
    

STYRELSE 

Thomas Karlsson, ledamot ordförande HSB   
Göran Claesson, ledamot vice ordförande Boende  
Anneli Kool, ledamot Boende   
Tomas Hansson, ledamot HSB 
Carina Andersson, ledamot HSB 
Birgitta Mårtens, ledamot HSB 
Sofie Lord, suppleant Boende  
Hanna Bladsjö, suppleant HSB 

 

STYRELSEMÖTEN 

Om det är någon särskild fråga du vill att styrelsen ska behandla kan du anmäla den till styrelsens 
sekreterare Carina Andersson. Trivselfrågor mm bör i första hand hanteras av 
Samarbetskommittén. 
 
E-post: carina.andersson@stockholm.hsb.se 
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STYRELSEBREVLÅDAN 

Ni är välkomna att lämna in förslag till styrelsebrevlådan i port 46. Detta ska inte användas för 
felanmälan.  

 

PÅGÅENDE PROJEKT 

För tillfället arbetar vi i samarbetskommittén med bla följande: 
  

- Webbsida för föreningen 
- Papperskorg korsning Romansvägen och Serenadvägen (utanför tvättstugan). Denna är 

kommunens men verkar inte tömmas frekvent.  
- Gården – vad är garanti etc  
- Gården  – ett bord för barnen har införskaffats för att ha i lekparken 

 
 

Avslutningsvis vill vi påminna Er om föreningsstämman den 7 juni 18.30 
i Nacka konferenscentrum. Vi ser fram emot att träffa Er där. 
 
Samarbetskommittén 


