
  

 
 

 
 
 

 
 
(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. 
 
 

PÅGÅENDE BYGGNADSARBETEN I FORUMGARAGET 

Centrumledningen för Nacka Forum har meddelat styrelsen att felavhjälpande byggnadsarbeten i 
Forumgaraget pågår. Arbetena innefattar bilning i golv och tak vilket kan innebära störningar i 
föreningens fastighet. Arbetena beräknas pågå fram till slutet av mars. Styrelsen har erhållit 
information om att arbeten som genererar mycket oljud kommer påbörjas först kl 10:00. Om någon 
enskild medlem upplever störningarna som orimligt höga, vänligen kontakta styrelsen via 
kontaktformuläret på föreningens hemsida. Information lämnas löpande i ärendet. 
 
 

RÅTTOR PÅ GÅRDEN 

Styrelsen har erhållit information om att råttor och råttspår har skymtats på föreningens gård med 
omnejd, dock ej inomhus. Styrelsen vill vidare informera om att det idag inte finns några planer på 
skadedjursbekämpning, men vill uppmana alla medlemmar att vara uppmärksamma och alltid se till 
att portar stängs ordentligt. Om någon medlem uppmärksammar vidare problem med råttor, 
vänligen kontakta styrelsen via kontaktformuläret på föreningens hemsida. 
 
 

ÅTERINFÖRANDE AV PORTKOD 

Styrelsen har beslutat att på prov återinföra portkod till föreningens entréportar, soprum och 
tvättstuga. Koden kommer vara aktiv dagtid mellan kl. 07:00 och 20:00 och kommer gälla fr.o.m. 1 
mars tills vidare. Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att inte lämna ut koden till obehöriga. Den 
nya koden är XXXX. 
 
 
TIDNINGAR OCH REKLAM OVANPÅ POSTFACK 

Styrelsen har återigen uppmärksammat att flertalet medlemmar lämnar reklam och tidningar ovanpå 
föreningens postfack. Då städarna inte slänger dessa har det lett till stora högar i vissa 
trappuppgånger. Detta innebär en direkt brandfara och det är därför strikt förbjudet att lämna 
reklam, gratistidningar m.m. ovanpå postfacken. 
 
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. 
 
För att stävja missförhållandena kommer skyltar sättas upp i berörda portar. 
 
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 
 
 


