
  

 
 

 
 
 

 
 
(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. 
 
 

SKOTTNING OCH TAKSKOTTNING 

Med anledning av förra veckans snökaos så vill styrelsen informera om vilken snöröjning som utförs 
i närheten av föreningen. Centrumledningen sköter snöröjningen på Forumvägen (utanför port 34 - 
40) och IOT ombesörjer snöröjningen utanför port 42 - 46 (mot Serenadvägen) samt gångvägar och 
trappor på innergård. Takskottning utförs vid behov men måste beställas av styrelsen (om enskilda 
medlemmar upptäcker farliga snömassor så får man gärna meddela styrelsen detta). Vid extrema 
mängder snö så kan snöröjningen dra ut lite på tiden, något som vi alla får ha överseende med.  
 
Styrelsen har även placerat ut snöskyfflar i alla entréportar för att alla boende ska kunna hjälpas åt 
att hålla efter när det kommer mycket snö. 
 
 

SKOTTA BALKONGER 

Styrelsen vill informera om att det är varje medlems skyldighet att ta hand om den snö som samlas 
på balkongen. Detta innebär att varje enskild medlem är skyldig att se till att snön rensas från sin 
balkong på ett säkert sätt och inte innebär en fara för förbipasserande nedanför. 
 
 

ÅTGÄRDER FRÅN 2-ÅRSBESIKTNINGEN 

Som ni kanske märkt så fortlöper arbetet med åtgärderna från 2-årsbesiktningen. Skanska arbetar 
på hårt för att se till att allt ska vara klart innan jul. 
 
Styrelsen vill uppmana alla medlemmar som anser sig ha kvarvarande åtgärder och som INTE har 
blivit kontaktade av Skanska ännu, att ta kontakt med Christian Örum på HSB Bostad och informera 
honom om detta. I de fall då meningsskiljaktigheter uppstår, kontakta snarast styrelsen genom 
kontaktformuläret på föreningens hemsida (http://brfcolosseum.se). 
 
 

STARKA LUKTER I TRAPPHUS OCH HISSAR 

Styrelsen har under hösten arbetat med att utreda de problem med starka lukter som tränger 
igenom från Forum-garaget under fastigheten. Utredningen går sakta men säkert framåt och 
föreningens representanter arbetar med att lösa frågan så snabbt som möjligt. P.g.a. ärendets 
komplexa natur så tar det tyvärr längre tid än man kunde ha hoppats på. 



  

 

FELANMÄLNING AV HISSAR M.M. 

Styrelsen vill informera alla medlemmar om att felanmälningar till OTIS Felanmälan (OTISLINE 
0200 - 21 21 11) ENDAST ska göras vid akuta problem. Övriga fel som t.ex. trasiga lysrör ska 
felanmälas till HSB Servicecenter (010 - 442 11 00 eller www.hsb.se/stockholm) i första hand då 
detta blir mycket billigare för föreningen! 
 
Samma rutiner gäller även för vanlig felanmälan för fel i fastigheten eller de enskilda lägenheterna. 
Icke-akuta fel ska anmälas till HSB Servicecenter (010 - 442 11 00 eller www.hsb.se/stockholm), 
HSB Jour (08 - 695 00 00) ska endast användas i nödfall. 
 
 

STÄMMOPROTOKOLL 

Årets stämmoprotokoll finns nu tillgängligt att ladda ner från föreningens hemsida 
(http://brfcolosseum.se). 
 
 

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 
 
 
 
 
Avslutningsvis vill styrelsen önska alla medlemmar… 
 
 
  


