
  

 

 

 

 

 

 

 
(REKOMMENDERAS ATT SPARA I BOPÄRM) 

 

 

2-ÅRS BESIKTNING 

Slutbesiktningen av våra lägenheter gjordes under v23, alla utom fyra  lägenheter var tillgängliga 
och dessa är planerade att besiktigas den 5 juli, vi vill tacka alla er medlemmar för ett gott 
sammarbete. 
 
Det har också genomförts en besiktning av våra gemensamma ytor i föreningen, både inne och ute.  
 
Samtliga besiktningsprotokoll har distribuerats till styrelsen som ska gå igenom dessa.  
Besiktningsprotokoll för den egna lägenheten kommer att delas ut till alla inom kort.   

 

VÄXTER VID TERASSER 

Eftersom växterna vid uteplatserna inte har tagit sig skickades en fråga en tid sedan till alla 
bostadsrättsinenhavare med terass mot gården om de ville se nya växter eller staket vid sina 
uteplatser.  
Tio av elva ville att nya växter ska planteras vilket styrelsen fattade beslut om på senaste 
styrelsemötet 15 juni.  
 
Vald växt är avenbok och omplanteringen kommer att genomföras med start kring månadsskiftet 
augusti-september för att växterna ska få de mest gynnsamma förhållandena och rota sig ordentligt, 
det är för varmt och torrt under sommarmånaderna.  

 
TRIVSELREGLER 

Vi måste än en gång påminna om att det är inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar, grillar, etc i 
våra trapphus enligt våra trivselregler, detta för att inte försvåra räddningsarbete och utrymning i 
händelse av brand.   
 
Och i återvinningsrummet kan vi endast lämna gods det finns behållare för såsom papper, glas, 
plast, metall. Det åligger varje bostadsrättsinnehavare att transportera bort möbler, radioapparater, 
mattor och dylikt på egen hand.  
 
I Nacka kommun finns två återvinningscentraler, den närmaste är Skuru återvinningscentral, Gamla 
Landsvägen 125, infart från Värmdövägen  Se platsen på InfoVisaren (zoombar karta) 
Öppettider: 
Tisdag kl.13–19 
Torsdag kl.13–19 
Lördag kl.10–16 
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https://www.infovisaren.se/projekt/nacka/InfoVisaren.asp?prodnr=7&dbkey=3y7ah5l4x5&zoom=800&symbol=nej&cprgt=nej
https://www.infovisaren.se/projekt/nacka/InfoVisaren.asp?prodnr=7&dbkey=3y7ah5l4x5&zoom=800&symbol=nej&cprgt=nej


  

Förutom att det är tråkigt att se nedskräpningen i vårt gemensamma utrymme så orsakar detta  
missbruk ökade kostnader för föreningen och kan komma att påverka avgifterna.   
Från styrelsen önskar vi se en förbättring snarast för att undvika införande av restriktioner som 
begränsade öppettider, övervakningskameror eller stängning.  
 
I samband med inflyttning ska alla ha erhållit en boendepärm där trivselregler framgår, dessa finns 
också på föreningens hemsida http://brfcolosseum.se/blog/husen/allmanna-ordningsregler/    
  
 

GRILLNING 

Nu har vi kommit in en bit på grillsäsongen och vi vill påminna om vad vår bostadsrättsförening har 
för bestämmelser kring grillning, se nedan.  
Det finns också på vår hemsida http://brfcolosseum.se/blog/husen/grillning/  

Grillning på gården måste tillses av en vuxen person hela tiden, en varm grill utgör en risk för 
lekande barn, djur och förbipasserande. Grillar kan inte lämnas obevakade vare sig under grillning 
eller avkylning och inte heller lämnas kvar ute på föreningens mark.  
Tändvätska är ej tillåten för att tända en kolgrill!  

----------------  tidigare publicerat i Informationsblad nr 5 2010 ---------------- 

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! 

http://brfcolosseum.se/blog/husen/allmanna-ordningsregler/
http://brfcolosseum.se/blog/husen/grillning/


  

 
 

STYRELSE 

Anneli Kool, ordförande Boende   
Hans Jonsson, ledamot vice ordförande Boende  
Ulla Lindblad, ledamot sekreterare Boende   
Mats Höglund, ledamot ekonomi ansvarig Boende 
Jonas Lantto, ledamot web o studieorganisatör Boende 
Gun Selldén, ledamot Boende 
Anette Ekstrand, suppleant Boende  
Göran Westblom, ledamot HSB 

 

STYRELSEMÖTEN 

Nästa styrelsemöte är planerat onsdagen den 17 augusti, mötesdagar publiceras fortlöpande på 
föreningens websida.  
 
Om det är någon särskild fråga du vill att styrelsen ska behandla kan du anmäla den till styrelsens 
sekreterare Ulla Lindblad, i styrelsens postfack i portuppgång 46 eller på vår web 
http://brfcolosseum.se    

 
 

Avslutningsvis vill vi önska alla en skön sommar.  
 

http://brfcolosseum.se/

