
  

 
 

 
 
 

 
 
(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.   
 

2-ÅRSBESIKTNING 

Styrelsen har varit i kontakt med HSB för att få återkoppling om status på resterande åtgärder samt 
för att eventuellt bestämma tid för en ny besiktning. Styrelsen har för närvarande inplanerat möte 
med Skanska och HSB Bostad för att komma vidare i frågan. Mer information om åtgärder samt den 
eventuellt nya besiktningen kommer inom kort. 
 

SOPRUM OCH KÄLLSORTERINGSRUM 

Föreningen har inget grovsoprum, föreningen har ett soprum och ett källsorteringsrum. 
 
Mellan kl. 21:00 och 06:00 kommer man in i dessa rum genom att använda hushållsnyckeln (märkt 
HN, samma nyckel som till tvättstugan och cykelförråden vid garaget). Man får självfallet inte lämna 
soppåsar utanför soprummen eftersom fåglar och råttor då kommer och sprider ut innehållet på 
gatan. 
 
Soprum: Här slängs hushållssopor förslutna i plastkassar, men här får även slängas kläder, mattor 
och väskor. 
 
Källsorteringsrum: Här skall alla sopor sorteras i anvisade kärl, ingenting får lämnas på golvet! 
Det finns skyltar (med bilder) för varje kärl som tydligt visar vad som får och inte får slängas. Det 
finns kärl för plastförpackningar, färgat och ofärgat glas, metallförpackningar, wellpapp, tidningar, 
småelektronik, småbatterier, glödlampor och lågenergilampor. 
 
Det finns alltså inget kärl för julgranar, garderober, resväskor, bilbatterier m.m. vilket självklart 
betyder att man inte får slänga dessa saker här! Behöver man slänga sådant så får man på egen 
hand ta sig till en återvinningscentral t.ex. i Skuru eller Östervik. Otillåtet skräp som lämnas i 
källsorteringsrummet kostar föreningen massor med pengar att bortforsla varje år! Styrelsen ber 
alla medlemmar vara extra uppmärksamma och meddela styrelsen om det upprepas. 
 

HUNDBAJS OCH FIMPAR PÅ GÅRDEN 

Styrelsen har fått information om att hundägare låter sina hundar bajsa fritt på föreningens gård 
utan att plocka upp efter sig. Detta är självklart inte tillåtet då det är både äckligt och hälsovådligt 
(speciellt med tanke på barnen som leker på gården). Detta gäller oavsett om hunden bajsar på 
gräsmattan, i rabatterna eller på gångvägarna. Det förekommer även cigarettfimpar på gångvägar 
och i rabatter, nedskräpning som även den är icke önskvärd. Styrelsen vill be alla medlemmar att 
vara uppmärksamma på detta och hjälpa till att hålla gården ren och fin för alla föreningens 
medlemmar! 
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HÖJD TEMPERATUR PÅ VARMVATTEN 

Ni kanske har noterat att varmvattnet har blivit varmare? Detta beror på att temperaturen faktiskt har 
justerats upp med två grader för att säkerställa att vattnet hålls fritt från smittoämnen som annars 
kan föröka sig i ljummet vatten. 

HSB JOUR / SERVICECENTER UTANFÖR KONTORSTID 

Om medlemmar upptäcker fel i lägenhet eller fastighet uppmanas dem att göra en felanmälan till 
HSB Servicecenter (mer information finns vid namntavlorna i entréerna). Utanför kontorstid finns 
även ett jour-nummer för akuta situationer. Styrelsen har uppmärksammat att föreningen fått höga 
kostnader för fastighetskötsel under jour-tid. Som exempel kan nämnas en utryckning nattetid för att 
sopa upp glas i en entré, vilket kostade föreningen 5000 kr. Styrelsen vill därför be alla medlemmar 
att vara mer restriktiva vid kontakt med HSB Servicecenter utanför kontorstid. 

NÄT ÖVER SANDLÅDA 

Det finns ett grönt nät som i vanliga fall ligger över sandlådan på gården. Nätet har som syfte att 
göra det obekvämt för katter att uträtta sina behov i sandlådan. Det är därför viktigt att nätet alltid 
hängs tillbaka efter att sandlådan använts. 

STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 

Vid föreningsstämman den 25 april 2012 valdes ny styrelse, revisorer samt valberedning. Vid det 
första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen. 
 
Styrelse 
Anette Ekstrand, ordförande Boende   
Gun Selldén, vice ordförande och nycklar Boende  
Ulla Lindblad, sekreterare Boende   
Mats Höglund, ekonomiansvarig Boende 
Oscar Norberg, IT- och medlemsansvarig Boende 
Peter Lundin, studieorganisatör Boende 
Göran Westblom, ledamot HSB 
 
Revisorer 
Helena Hjelmberg, ordinarie  Boende 
Kenneth Andersson, revisorsuppleant  Boende 
 
Valberedning 
Helena Lundin, sammankallande  Boende 
Jan Malmkvist  Boende 
Krister Svartsjö  Boende 

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 


