
  

 
 

 
 
 

 
 
(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 

Porttelefonisystemet har nu varit aktivt i två månader och de flesta medlemmarna är nu anslutna till 
systemet. De medlemmar som fortfarande inte anslutit sig till systemet kan göra så genom att lämna 
in svarstalongen som finns på infoblad 5 eller skicka ett mail till styrelsen via styrelsewebbens 
kontaktformulär (se http://brfcolosseum.se/). 
 
Styrelsen vill poängtera att det inte kostar något för den enskilde medlemmen. Det kostar ingenting 
att ansluta sig till porttelefonin och det finns ingen månadsavgift för systemet. Porttelefonin fungerar 
även felfritt med mobiltelefoner vilket kan vara bra att veta för de medlemmar som saknar fast 
telefoni. Mer information finns i infoblad 5. 
 

BRAND PÅ FASAD 

Den 13 augusti utbröt kraftig rökutveckling från fasaden mot trappan ner till Forumvägen/torget 
(mellan port 40 och 42). Brandförsvaret samt polis och ambulans var snabbt på plats och släckte 
branden. Brandförsvaret säkerställde även att branden inte spridit sig till näraliggande portar och 
lägenheter. Branden uppstod då städpersonal bekämpade ogräs i trappen genom att använda 
gasolbrännare. Styrelsen har kontakt med städpersonal i omgivningen för att säkerställa att något 
liknande inte inträffar igen. Styrelsen arbetar även intensivt med sanering och restaurering av 
fasaden och hoppas att fasaden kommer vara återställd inom kort. 
 
 

GARANTIBESIKTNING 

Arbetet med garantidbesiktningen fortgår och styrelsen har erhållit bra respons under sommaren. 
Åtgärderna på de gemensamma utrymmena har granskats och en uppdaterad lista har levererats till 
Skanska. Förhoppningen är att åtgärderna på de gemensamma utrymmena kommer slutföras 
denna höst. På grund av semestertider kommer styrelsen med mer information först i nästa 
informationsblad. 
 
Styrelsen har även erhållit en lista för föreningens lägenheter och vilket åtgärder som kvarstår och 
vilka lägenheter som anses klara (enligt Skanska). Den har dock redan visat sig innehålla 
felaktigheter så styrelsen vill därför be alla medlemmar se över besiktningsprotokollet för sin 
lägenhet (bifogas detta informationsblad). I de fall då åtgärd ej har slutförts ber vi er markera detta 
tydligt på besiktningsprotokollet och lämna besiktningsprotokollet (+ kontaktuppgifter) i 
styrelsebrevlådan senast 28 september! Om styrelsen ej erhåller information från en enskild 
medlem så tolkar styrelsen det som att allt är åtgärdat (alt. inga fel uppdagats). 
 



  

 
 

STARKA LUKTER I TRAPPHUS OCH HISSAR 

Under förra veckan uppmärksammades på nytt starka lukter (av lösningsmedel) i trapphus och 
hissar, främst i port 40 till 46. Anledningen var bättringsarbete av målningen i Forum-garaget och 
ska enligt information som styrelsen tagit del av vara avslutat nu. Styrelsen arbetar aktivt för att följa 
upp problemet med en utredning/besiktning för att ta reda på hur lukter från garaget kan tränga in i 
huset. 
 

BRANDRISK 

Styrelsen har erhållit information från flertalet medlemmar om kvarlämnad reklam och dagstidningar 
ovanpå föreningens postfack. Då städarna inte slänger dessa har det lett till stora högar i vissa 
trappuppgånger. 
 
Det är STRIKT förbjudet att lämna reklam, gratistidningar m.m. ovanpå postfacken då det innebär 
en direkt brandfara. Om man inte vill ha reklam ska man sätta upp en ”ej reklam”-skylt om detta 
(kan beställas från styrelsen). Om man trots skylt får reklam så MÅSTE man ändå ta hand om den. 
Meddela i så fall styrelsen att ni trots ”ej reklam”-skylt erhåller reklam. Styrelsen kontaktar då berörd 
part t.ex. Svensk Direktreklam som levererar den mesta reklamen. 
 

DÅLIG ORDNING I SOPRUM 

Styrelsen har de senaste månaderna upprepade gånger erhållit information om dålig ordning i 
föreningens soprum och sopsorteringsrum. Exempelvis rör det sig om skräp och sopor som lämnats 
på golvet i sop-/sopsorteringsrummet, grovsopor som otillåtet lämnats i sopsorteringsrummet, 
otillåtna sopor (t.ex. kläder, glas, plast m.m.) som lämnats i fel kärl i sopsorteringsrummet o.s.v. 
 
Detta kostar föreningen och de boende stora summor pengar årligen. Dessutom försvinner poängen 
med ett sopsorteringsrum om soporna inte sorteras rätt. Om problemen ej försvinner kommer 
styrelsen tvingas se över andra lösningar för sopsorteringen. 
 

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 
brevlåda utanför tvättstugan eller på vår web http://brfcolosseum.se 


