
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ATT REKOMMENDERA ATT SPARAS I BOPÄRM) 

 
NYA SAMARBETSKOMMITTÉN 

Vid första mötet upprättades tre arbetsgrupper: 
Webb- och informationsgruppen består av Anneli Kool, Sofie Lord,  Anette Ekstrand, 
Louise Englund samt Anne Svartsjö. Vidare adjungeras Jonas Lantto till denna 
grupp. 
Teknisk förvaltning består av Lars Sundin och Ulla Lindblad. 
Gårdsgruppen för planteringar m m består av Eva Skoog och Barbro von Otter. 
I samarbetskommittén ingår också Göran Claesson, som liksom Anneli Kool och 
Sofie Lord är boenderepresentanter i Colosseums styrelse. 
De olika grupperna kommer till nästa möte i samarbetskommittén att presentera sina 
förslag till arbetsinnehåll. 
En av HSB:s garantigrupp upprättad åtgärdslista upptagande ärenden som berör 
hela föreningen behandlades vid mötet. Den är föremål för avcheckning vid varje 
styrelsemöte. 
Vid mötet bestämdes att gå ut till de boende med information om nedanstående 
frågor. 

 
MOTORFORDON 

bör naturligtvis inte framföras på innegården. Uppställningsplats finns i anslutning till 
Capitoleums garage. Garageplats finns också att hyra för motorcyklar. Kontakta HSB 
om du är intresserad av att hyra. 
 

BARNVAGNSRUM 

I varje portuppgång finns ett rum som i första hand är avsett för barnvagnar, rullstolar 
m m. Cyklar hänvisas till cykelstället i anslutning till Capitoleums garage. 
Hushållsnyckeln passar till detta lås. Barnvagnar och andra föremål får av 
säkerhetsskäl inte placeras i trapphusen. 
 

LEKPLATSEN 

Du som förälder har ansvaret för att nätet återställs över sandlådan. 
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FIMPAR OCH SNUS 

har blivit ett problem också på vår gård. Kan vi inte bli överens om att hålla rent 
omkring oss. 
 

UTEPLATSER OCH BALKONGER 

Enligt stadgarnas § 36 ska dessa underhållas av bostadsrättshavaren. Det innebär 
exempelvis att du som medlem är skyldig att olja in din trätrall. I paragrafen regleras 
rättigheter och skyldigheter mellan den boende och föreningen. Paragrafen är väl 
värd att studeras av oss alla. 
 

COLOSSEUMS STYRELSEBREVLÅDA 

finns i port 46. Lägg meddelanden i den när du har synpunkter som bör föras fram till 
styrelsen eller när du vill anmäla frågor som bör behandlas i samarbetskommittén. 
Våra anslagstavlor i portarna ska inte användas för privata meddelanden eller 
fungera som kommunikation mellan grannarna. Önskemål om egna externa 
byggnationer eller anläggningar ska naturligtvis stämmas av med styrelsen. 
 

Samarbetskommittén 
 


