
  

 
 

 
 
 

 
 
(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.   
 

PORTTELEFONI 

Arbetet med porttelefonerna är nu avslutat och styrelsen vill härmed informera om det nya systemet. 
Varje lägenhet får ansluta upp till 3 telefonnummer (hem- eller mobiltelefon) till porttelefonsystemet. 
Ett telefonnummer (det primära) kommer vara kopplat till ett kortnummer (samma som 
lägenhetsnummer) t.ex. B0020 som är specifikt för varje lägenhet. Kortnummer och namn anslås 
därefter på informationstavlan bredvid kodlåsen. 
 
Besökare kommer därefter kunna ringa till medlemmarna på respektive entréport (OBS! endast från 
gårdssidan i dagsläget) genom att slå in det angivna kortnumret. Porttelefonen ringer då upp det 
primära telefonnumret och lägenhetsinnehavaren kan då prata med besökaren och enkelt öppna 
porten genom att trycka 5 på telefonens knappsats. Om man inte vill öppna så lägger man helt 
enkelt på luren. De angivna kortnumren kommer endast vara aktiva dagtid (8:00 - 21:00). Besökare 
kan dock alltid nå lägenhetsinnehavarna genom att ringa direkt till något av de anslutna 
telefonnumren genom att trycka B + telefonnumret. På informationstavlan bredvid kodlåsen kommer 
instruktioner för hur man använder porttelefonen att sättas upp. 
 
För att anslutas till systemet behöver styrelsen information från medlemmarna. Detta lämnas till 
styrelsen antingen genom svarstalongen nedan eller via föreningens hemsida senast torsdagen 22 
juni. Information som inkommer därefter kommer läggas in i systemet allt eftersom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVARSTALONG 
 

Klipp av denna och lämna i styrelsebrevlådan senast torsdagen 22 juni. Ni kan även lämna 
informationen via föreningens hemsida (http://brfcolosseum.se under Kontakt / Kontaktformulär). 
 
Namn: 

Lägenhetsnummer:           Portnummer: 

E-mail: 

Telefonnummer att koppla till porttelefonen (max 3 st, stryk under det primära):  

BBBRRRFFF   CCCOOOLLLOOOSSSSSSEEEUUUMMM   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSSBBBLLLAAADDD   NNNRRR   555   222000111222   

jjjuuunnniii   222000111222   

VVVaaarrr   gggoooddd   vvvääännnddd!!!   



  

 

CYKELPARKERING 

Styrelsen har den senaste tiden undersökt möjligheterna att nyttja det öppna utrymme på 
bottenvåningen i port 34-40 som cykelparkering för medlemmarna. Olika alternativ med cykelställ 
och/eller vajrar har diskuterats men avfärdats p.g.a. platsbegränsning och installationsproblem. 
Styrelsen har därför beslutat att tills vidare tillåta fri parkering av cyklar i de angivna utrymmena för 
att på så sätt maximera nyttjandet av utrymmet. Styrelsen vill be alla medlemmar nyttja utrymmet 
med omsorg samt poängtera att man lämnar sin cykel där på egen risk. 
 

STYRELSEBREVLÅDA FLYTTAD 

Då portarna numera är låsta saknar de flesta medlemmarna åtkomst till styrelsebrevlådan i port 46. 
Styrelsen har därför beslutat att sätta upp en ny styrelsebrevlåda vid anslagstavlan utanför 
tvättstugan. Tills brevlådan är på plats når man styrelsen enklast via mail 
(styrelsen@brfcolosseum.se) eller via vår web http://brfcolosseum.se. 
 

ÅTKOMST BALKONGER 

Arbetet med garantibesiktningen fortgår och som del av detta kommer hantverkare behöva tillträde 
till lägenheterna för att bekämpa rostangrepp på stålbalkarna på balkongerna. Arbetet förväntas 
utföras under v.26 och styrelsen vill därför be medlemmarna att antingen närvara eller lämna nyckel 
i tuben. Om man ej har möjlighet att närvara eller ej vill lämna nyckel i tuben hela veckan så är man 
välkommen att kontakta hantverkarna direkt för att nå en överenskommelse. Vänligen se separat 
informationsblad ang. detta. 
 

BYTE AV DÖD/HALVDÖD AVENBOK 

De döda/halvdöda buskar (avenbok) som planterades utanför uteplatserna på bottenplanet förra 
året kommer bytas ut under v. 26. 
 

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 


