
 

 
 

HSB brf Colosseum 

Information från styrelsen till föreningens medlemmar 
 
Stockholm juni 2009 
 
Inflyttning  
Under våren 2009 har inflyttning skett etappvis i vår förening och sista inflyttning skedde 
28 maj. Vi vill hälsa alla nya medlemmar välkomna till föreningen.  
 
Styrelse 
Under produktionen har styrelsen bestått av följande tjänstemän utsedda av HSB: 
 
Thomas Karlsson, ordförande HSB    
Hanna Bladsjö, sekreterare HSB 
Tomas Hansson, ledamot HSB 
Attila Kriss, ledamot HSB 
Camilla Brännfors, ledamot HSB 
Jan Scherman, suppleant HSB 
Malte Sigemalm, suppleant HSB 
 
Kontaktperson för styrelsefrågor hos HSB Stockholm är: 
Carina Andersson tfn 785 34 59 eller e-post: carina.andersson@stockholm.hsb.se  
 
Föreningens postadress: HSB brf Colosseum, Nybo-gruppen, 112 84  STOCKHOLM 
 
Markiser 
Ett markisprogram är framtaget och avvikelser från detta program accepteras inte.  
Markisprogrammet bifogas detta informationsbrev. 
Dessutom måste ett markisavtal tecknas med föreningen. Kontakta HSB Stockholm för 
upprättande av ett sådant avtal. 
 
Sophantering 
Soprummet är till för hushållssopor och de ytterligare fraktioner som finns angivna i 
soprummet. Kostnaden för sophantering är stor och belastar föreningen, varför det är 
viktigt att regler kring vad som skall sorteras och vad som får slängas i soprummet följs. 
 
Enhetsmätning elförbrukning 
Föreningen har avtal om enhetsmätning av el vilket innebär att medlemmarna inte behöver 
teckna egna individuella el abonnemang. Elkostnaden debiteras den enskilde medlemmen 
efter förbrukning som ett tillägg på avgiftsavin från föreningen.  
 
 



 

 
 

 
HSB Stockholm förvaltning 
Föreningen har avtal om ekonomisk/administrativ och teknisk förvaltning med HSB 
Stockholm. Kontaktuppgifter HSB Förvaltning: 
 
Förvaltare   Kay Johansson 
Förvaltningsassistent  Marianne Boström 
Avgifts och hyresredovisning Yvonne Erhardsson 
 
HSB Stockholms växel: Tfn 785 30 00  
e-post: fornamn.efternamn@stockholm.hsb.se 
 
Felanmälan/akuta fel i huset eller lägenheten 
Föreningen är ansluten till HSB Stockholms felanmälan/kundservice som under dagtid nås 
på telefonnummer: 08- 578 77 560, eller dygnet runt via webb: www.hsb.se/stockholm   
(Din felanmälan via webb registreras av Kundservice. Fastighetsskötaren kommer att 
kontakta dig inom två arbetsdagar, beräknat från när din anmälan registrerats hos HSB.) 
För akuta fel efter telefontid, kontakta jouren på tfn 695 00 00. Att anlita jouren är 
förknippat med en jourkostnad och jouren ska inte kontaktas om problemet kan vänta till 
nästa vardag. 
 
Autogiro 
För er som önskar finns möjlighet att betala månadsavgiften via autogiro. 
Medgivandeblankett för detta ska sitta i er lägenhetspärm. Om så inte är fallet kan ni 
kontakta HSB Stockholms hyresredovisning, tfn 785 32 00, eller e-post: 
hyresredovisningen@stockholm.hsb.se 
 
Internetbilaga 
Bifogar med detta informationsbrev en bilaga om internet. Bilagan ska sättas in i 
lägenhetspärmen, bakom flik 5. 
 
Föreningsstämma 
Föreningsstämma är planerad till hösten 2009. Mer information om lokal och tid kommer 
vid senare tillfälle. Vid föreningsstämman kommer ni att utse två av er boende till styrelsen 
som ordinarie ledamöter samt en som suppleant. Styrelsen kommer därefter således 
bestå både av tjänstemän från HSB Stockholm samt boende i er förening. Vid stämman 
kommer ni också utse ytterligare 3 till 5 personer som gemensamt bildar en 
samarbetskommitté vilken har till uppgift att syssla med föreningsfrågor samt hjälpa 
styrelsen i de olika frågor som kommer in från boende.  
 
Styrelsemöten 
Styrelsen sammanträder nästa gång den 18 augusti 2009.  
 
Vill slutligen passa på tillfället att önska er alla en trevlig sommar!  
    
Styrelsen för HSB brf Colosseum 
Carina Andersson 
e.u. 


