
  

 
 

 
 
 

 
 
(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.   
 

SKADEGÖRELSE 

Föreningen har de senaste veckorna återigen utsatts för flertalet eldningar i portar och garage samt 
annan skadegörelse såsom sönderslitna lock till eldosor, avbrutna kvastar och klotter i hissar och 
portar. Samtliga tillfällen som eldning har upptäckts har polisanmälts och klassas som mordbrand. 
Tidpunkterna för skadegörelsen samt typ och omfattning av skadegörelsen tyder på att 
gärningsmannen/-männen är ungdomar som bor i föreningen. 
 
Styrelsen har därför beslutat att från och med den 15 juni stänga av kodlåsen till portarna även 
dagtid. Detta innebär att man endast kommer in i portarna med nyckel (samma nyckel som till 
lägenheterna). Styrelsen vill påpeka att detta innebär att man endast har tillträde till sin egen port 
och att det därför är extra viktigt att man inte släpper in obehöriga. Soprummen kommer även dem 
att låsas dagtid och man kommer därför bara in med nyckel (hushållsnyckeln, märkt HN). Om man 
har förrådsrum i någon annan port så kan man komma in i den porten med förrådsnyckeln. 
Styrelsen vill be alla medlemmar vara uppmärksamma och omedelbart rapportera fortsatt 
skadegörelse till styrelsen.  
 

PORTTELEFONI 

Arbetet med porttelefonerna är nu i praktiken avslutat och systemet håller på att konfigureras. 
Styrelsen återkommer med mer information inom kort. 
 

FÖRÄLDRAANSVAR 

Styrelsen har mottagit klagomål på hur vissa medlemmar nyttjar gården, framför allt barn och 
ungdomar. Gården är en gemensam yta som alla medlemmar i föreningen ska kunna trivas i och 
det är därför viktigt att visa hänsyn och respekt. Detta innebär t.ex. att man inte ska uppträda 
störande, att riskfyllt bollspel är förbjudet, att man inte får springa i rabatten, att nätet över 
sandlådan alltid ska hängas tillbaka efter lek, att man inte får rasta hundar på gården m.m. Det här 
är egentligen självklara saker men betyder så mycket för vår gemensamma trivsel i föreningen. 
 
Styrelsen vill be alla medlemmar att hålla uppsikt över sina barn och ungdomar och se till att 
gängse förhållningsregler efterföljs. 
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