
  

 
 

 
 
 

 
 
(REKOMMENDERAS ATT SPARA I BOPÄRM) 
 
Aktuell information finns på vår hemsida http://brfcolosseum.se/ som uppdateras löpande, anmäl 
gärna din epostadress så skickas informationen till dig när den läggs upp.   
 
 

FÖRENINGSSTÄMMA 

Blir som tidigare aviserats onsdagen den 25 april 19:00 i Forumkyrkan, Serenadvägen 25. Se 
separat kallelse för mer information.  

ELDNING OCH SKADEGÖRELSE I VÅRA PORTAR 

Tyvärr så fortsätter problemet med eldning och skadegörelse i våra portar, flera grannar har 
hört av sig till styrelsen och ännu en polisanmälan är gjord.  

I ett försök att stävja detta kommer våra portar fom 12 april inte att kunna öppnas med 
portkod 21:00-06:00 utan enbart med nyckel.  

Vi ber boende vara uppmärksamma, att inte förvara saker utanför sina dörrar och att 
meddela styrelsen om ny skadegörelse upptäcks.  

2-ÅRS BESIKTNING 

Än en gång har föreningen fått ett datum som inte har hållits, denna gång för att få återkoppling om 
status på resterande åtgärder.  
HSB kommer att delta på vår föreningsstämma och ge en uppdatering.  
 
Har du frågor eller synpunkter kontakta Christian Örum direkt, christian.orum@bostad.hsb.se 08-
785 39 87.   
 

CYKELSTÄLL INOMHUS  

Föreningen har undersökt om vi kan ställa cykelställ i andra utrymmen för att möjliggöra ytterligare 
inomhusförvaring av cyklar och bättre tillgänglighet i barnvagnsrummen.  
De alternativ styrelsen hittills har tittat på har inte varit så yteffektiva och vi tittar vidare för att hitta 
ett inomhusalternativ till barnvagnsrummen.  
 
Utomhusalternativ till cykelställen på gården är de cykelställ under tak som finns vid de övre 
garagen. 

 
SOPRUM OCH KÄLLSORTERINGSRUM 
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Fortfarande en del som läggs i en hög till vänster i källsorteringsrummet, det mesta kan slängas i 
hushållssoporna, t ex kläder, mattor och väskor.  
 

PORTTELEFONER  

Orsaken till att porttelefonerna inte har satts igång är tekniska problem. Tester har gjorts och 
felsökning pågår men problemen har ännu inte kunnat åtgärdas. 

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, nycklar o infoblad Boende 
Anette Ekstrand, suppleant Boende  
Göran Westblom, ledamot HSB 
 
 
STYRELSEMÖTEN 

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    
 
 


