
 

 
 

HSB brf Colosseum 

Information från styrelsen till föreningens medlemmar 
 
Stockholm november 2009 
 
Föreningsstämma 
Föreningsstämman genomfördes den 1 september i Nacka konferenscenter. På stämman 
deltog 12 röstberättigade medlemmar. Förutom beslut med anledning av upprättade 
årsredovisningar för år 2007 och år 2008 valdes funktionärer inom föreningen.  
För första gången valdes boende medlemmar in i styrelse och samarbetskommitté, se 
nedan. Kopia på upprättat stämmoprotokoll har delats ut till alla medlemmar. 
 
Styrelsens sammansättning: 
 
Thomas Karlsson, ledamot HSB    
Göran Claesson, ledamot Romansvägen 46  
Anneli Kool, ledamot Romansvägen 34   
Tomas Hansson, ledamot HSB 
Carina Andersson, ledamot HSB 
Birgitta Mårtens, ledamot HSB 
Sofie Lord, suppleant Romansvägen 34  
Hanna Bladsjö, 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, Nya bostäder, 112 84  STOCKHOLM 
 
Samarbetskommitténs sammansättning: 
 
Göran Claesson Se ovan 
Anneli Kool Se ovan 
Sofie Lord Se ovan 
Helena Lundin Romansvägen 38 
Bo Ekstrand Romansvägen 40 
Eva Skoog  Romansvägen 44 
Rikke Asp Romansvägen 46   
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Uteplatser 
Styrelsen anser att det är viktigt att vi har en enhetlighet i all exteriör förändring av våra 
hus. Vi vill därför uppmärksamma att det inte är tillåtet att göra väsentliga förändringar på 
uteplatser i anslutning till lägenheter. Med väsentliga förändringar menar vi t.ex. att sätta 
upp staket/spaljé, att bygga träaltan eller liknande. Styrelsen kommer att verka för att vi 
inom föreningen tar fram ett gemensamt regelverk vid sidan av stadgarna, och att vi i detta 
anger vilken typ av förändringar som får göras, och hur de kan utformas.  
 
Balkonginglasning 
Bygglov har beviljats för inglasning av balkonger. Vår ambition är att vi ska få ett enhetligt 
utseende och vi har därför anlitat företaget Balkongrutan AB, tfn 500 255 90. 
Kontaktperson där är Sakari Mäntykangas.  Det krävs att ett avtal träffas mellan 
föreningen och den bostadsrättsinnehavare som önskar balkonginglasning, det avtalet 
upprättar Balkongrutan AB. 
 
Markiser  
Vår arkitekt har tagit fram ett färdigt markisprogram. Markisprogrammet bifogas detta 
informationsbrev. Styrelsen anser att vi även här måste få ett enhetligt utseende i området, 
och i denna fråga har vi valt att fatta beslut om att anta programmet. En förutsättning är 
dock att markisprogrammet följs, och att ett avtal mellan föreningen och den som vill sätta 
upp markis upprättas. Kontakta styrelsen först om upprättande av sådant avtal. 
 
Markisprogrammet innehåller tre valfria kulörer med markistyg från Sandatex avseende 
huvudbyggnad och Dickson Orchestra avseende gårdshus: 
 
Huvudbyggnad 
Kulör 1, orange, Sandatex 72 
Kulör 2, röd, Sandatex 56 
Kulör 3, rost, Sandatex 426 
 
Gårdshus 
Kulör 1, Dickson Orchestra 0867 
Kulör 2, Dickson Orchestra 6316 
Kulör 3, Dickson Orchestra 7703 
 
Annat markistyg eller annan kulör, kan inte accepteras. 
 
Parabolantenner 
Parabolantenn får endast monteras på sådant sätt att den är fast förankrad på insidan av 
balkongen, dock ej på räcket. Det får inte finnas någon risk att den kan lossna och trilla ner 
utanför balkongen. Montage av antenn i fasaden är inte tillåtet. Innan eventuell 
uppsättning av parabolantenn skall styrelsen kontaktas. 
 
Trivselregler 
Det har framkommit klagomål på att hundar springer lösa och att de rastas på gården. 
Hundar ska hållas kopplade inom området och du som hundägare ska tillse att de ej 
rastas på gården. 
 



 

 
 

Sophantering 
Det finns två soprum, ett för hushållssopor och ett för källsortering. Icke hushållssopor ska 
placeras i rummet för källsortering. Dörrarna är försedda med dörrstopp som kan fällas 
ned, man behöver alltså ej ställa upp dörrarna på annat sätt. Det är viktigt att ni tänker på 
att slänga soporna i rätt kärl enligt de instruktioner som finns i källsorteringsrummet. 
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.  
 
Grovsopor 
När det gäller övrigt avfall, typ grovavfall och farligt avfall (kemikalier, färger o.dyl.) som 
vårt system inte kan ta hand om, är vi hänvisade till kommunens återvinningsanläggningar. 
Närmast oss finns Skuru återvinningscentral på Gamla landsvägen 125, öppet tis. tors.  
kl 13.00 – 19.00 samt lör. kl 10.00 – 16.00 
 
I kommunen finns också Österviks återvinningsstation på Saltsjöbadsvägen som är öppen 
mån. ons. fre. kl 12.00 – 19.00 samt även lör. sön. kl 10.00 – 16.00 
 
Parkeringsplatser 
Parkeringsrutorna kommer att förses med parkeringsmätare. 
 
Cyklar 
Cyklar förvaras i garaget. De kan ställas på båda sidor i garaget. 
 
Elförbrukning i lägenhet 
Föreningen har avtal om enhetsmätning av el till alla lägenheter, vilket betyder att du som 
boende inte behöver teckna eget elavtal. Kostnaden för din faktiska elförbrukning 
debiteras istället tillsammans med månadsavgiften på den avi som du får från föreningen. 
 
Försäkringar 
Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för alla lägenheter genom sitt 
försäkringsbolag. Detta betyder att du endast behöver ha en egen hemförsäkring utan 
tillägg för bostadsrätt. 
 
HSB Stockholm förvaltning.  
Föreningen har avtal om ekonomisk/administrativ och teknisk förvaltning med HSB 
Stockholm. Kontaktuppgifter HSB Förvaltning: 
 
Förvaltare   Kay Johansson 
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 
 
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 det är så att problemet kan vänta till 
nästa vardag. 
 
Autogiro 
För er som önskar finns möjligheten att betala månadsavgiften via autogiro. Kontakta i så 
fall HSB Stockholms lägenhetsgrupp tel. 785 35 00, eller e-post: 
servicecenter@stockholm.hsb.se 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen sammanträder nästa gång den 10 december 2009. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Styrelsen i HSB brf Colosseum 
/gm HSB Stockholm 
Carina Andersson 
 
 
 
 
 
 

 


