
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 (ATT REKOMMENDERA ATT SPARAS I BOPÄRM) 
 
VÅR HEMSIDA 

Vår brf har genom ett gott arbete från vår webbgrupp fått en mycket förnämlig 
hemsida med information om praktiskt taget allt som kan vara av intresse för oss som 
bor i Colosseum. Du hittar sidan under hsb.stockholm/Colosseum. Vi rekommenderar 
ett studiebesök. 
 
KOLLA  DIN ELRÄKNING 

Din elförbrukning fjärravläses av Infometric som ger underlag för den elkostnad du 
debiteras i anslutning till att du får inbetalningskortet på din månadsavgift. Det har 
visat sig att den automatiska avläsningen är behäftad med brister på så sätt att din 
elmätare kan ha förväxlats med din grannes i samband med att elinstallationen 
gjordes. Kolla därför om mätarställningen på din avi överensstämmer med vad din 
egen mätare visar. 
 
TVÅÅRSBESIKTNINGEN 

Såväl besiktningen av din lägenhet som besiktningen av vår fastighets gemensamma 
installationer kommer att genomföras om något halvår. Det som inte rättats till genom 
dina felanmälningar eller som noterats på Anna Pellbäcks åtgärdslista som 
garantiarbeten kommer då att påtalas av den opartiske besiktningsmannen för snar 
verkställighet. Vid denna besiktning kommer också våra grönytor och planteringar att 
granskas. Vi kommer att informera om när besiktningen blir tidsbestämd. 
 
SNÖRÖJNINGEN 

Tillsammans med grannföreningarna Capitoleum och Palatinen har vi träffat avtal 
med företaget Idrotts- och Trädgårdsanläggningar att sköta snöröjningen denna 
vinter. Det hindrar inte att vi alla bör känna ett ansvar att vid behov använda de 
kvastar som finns tillgängliga vid varje port. Det har vi alla glädje av. 
 
INGEN HÖJNING AV VÅRA MÅNADSAVGIFTER 

Vid senaste styrelsemötet fastställdes budgeten för 2011. Den visar att vi har en 
stabil ekonomi som gör att avgifterna blir oförändrade under det kommande året. 
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VATTENPROBLEMET I VÅRT GARAGE 

En överenskommelse har glädjande nog träffats mellan HSB och Rodamco om att 
vattenansamlingarna i vårt garage ska kunna dräneras genom anslutning till 
avloppssystemet i Rodamcos garage. Arbetet med detta ska enligt uppgift 
genomföras under december innevarande år. 
 
GEMENSAM ELUPPHANDLING 

Samarbetskommitténs tekniska grupp har börjat titta på möjligheten att gemensamt 
med grannföreningarna eftersträva ett förmånligt elupphandlingsavtal. Vår förenings 
85 lägenheter tillsammans med Capitoleums 75 och Palatinens 70 bör bilda en så 
stor volym (cirka 1,5 miljon kWh) som kan göra oss intressanta på elmarknaden. 
 
 
VARMVATTENMÄTNING 

Eftersom förbrukningen av varmvatten utgör en stor kostnad för vår förening och 
eftersom förbrukningen varierar mellan hushållen beroende på antal boende och hur 
vi hushållar med varmvattnet kommer den tekniska gruppen att undersöka om vi kan 
fördela varmvattenkostnaderna efter ungefär samma princip som gäller för 
elförbrukningen. Också här planeras för central avläsning. 
 
PORTTELEFON 

Installationen av porttelefon, som är utlovad i våra avtal, har fastnat i HSB:s 
långbänk. Vi har för dagen ingen uppgift om när vi kan ta den i bruk. 
 
 
INVIGNING AV BJÖRNSKULPTUREN 

Som säkert alla sett på våra anslagstavlor kommer en högtidlig invigning att ske av 
björnskulpturen på lördag den 4 december kl 12. Skulpturen, som är utförd av Aline 
Magnusson, är en gåva till vår förening från HSB Stockholm, som också står för 
kostnaderna i anslutning till invigningen. Vi hoppas att alla som har tillfälle kommer 
ner på gården och deltar i ceremonin och minglar i partytältet. 
 
På våra anslagstavlor kommer att informeras om ändrade bokningsregler för vårt 
populära övernattningsrum som ska gälla från årsskiftet. 
 
Även om det är lite tid kvar ännu vill vi passa på och önska alla boende i Colosseum  
 
 
EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! 
 
Samarbetskommittén 


