
  

 

 

 

 

 

 

 
(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. 
 
 
 

OMPLANTERING I RABATTEN 

En stor bit av rabatten framför port 46 har blivit nedtrampad till den grad att det slutat växa där.  
 
Styrelsen har nu beställt nyplantering och uppmanar alla boende (barn som vuxna) att inte ta 
smitväg genom rabatten.  
 
 
 

STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 

Vid föreningsstämman den 25 april 2012 valdes ny styrelse, revisorer samt valberedning. Vid det 
första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen. 
 
Styrelse 
Anette Ekstrand, ordförande Boende   
Oscar Norberg, vice ordförande Boende  
Peter Lundin, sekreterare och studieorganisatör Boende   
Mats Höglund, ekonomiansvarig Boende 
Ulla Lindblad, ledamot Boende 
Gun Selldén, ledamot Boende 
Maria Sahlén, ledamot HSB 
 
Revisorer 

Helena Hjelmberg, ordinarie  Boende 
Göran Hultström, revisorsuppleant  Boende 
 
Valberedning 
Helena Lundin, sammankallande  Boende 
Jan Malmkvist  Boende 
Krister Svartsjö  Boende 
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STARKA LUKTER I TRAPPHUS OCH HISSAR 

Styrelsen har nyligen haft möte med Skanska som kommer åtgärda problemen med start 1 augusti. 
Tätningar kommer se både från garagets sida och från hissar/rördragningar i trapphus. Detta 
innebär att hissarna kommer stängas av en dag i taget. Skanska kommer avisera i god tid innan 
hissarna kommer stängas av. Tätningsarbetet beräknas pågå tre till fyra veckor. 
 
 

”SOPORNAS DAG” 

Efter diskussion på föreningsstämman om att hyra in container för grovsopor har förslag inkommit 
styrelsen om ”Sopornas dag”. Två av föreningens medlemmar erbjuder sig att i sällskap med andra 
medlemmar ordna en grovsopsdag i augusti/september (efter semestertiderna). Medlemmarna ges 
då möjlighet att få hjälp med bortforsling av möbler, hemelektronik och annat avfall. Mer information 
om ”Sopornas dag” kommer under sommaren! 
 
 

PROBLEM MED BALKONGDÖRRAR 

Styrelsen har uppmärksammat att flertalet medlemmar har stora problem med sina balkongdörrar 
och styrelsen fruktar nu att det rör sig om både omfattande och kostsamma problem. Problemen 
varierar från fall till fall men typiska problem är att: 
 

 Dörren är svår att, eller går inte att stänga 

 Skrapmärken på dörr och/eller dörrfoder 

 Dörren hänger snett 

 Dörrhandtaget går inte att stänga alls eller delvis 
 
Styrelsen önskar få veta vilka medlemmar som har problem med balkongdörren och skulle vara 
väldigt tacksamma om berörda medlemmar kan informera styrelsen om detta snarast, antingen 

genom att lämna en lapp i föreningsbrevlådan utanför tvättstugan eller via kontaktformuläret på 
föreningens hemsida (http://brfcolosseum.se). 
 
Styrelsen är även medveten om att flera medlemmar har fått sina balkongdörrar åtgärdade de 
senaste åren och vi är väldigt nyfikna på att få höra mer om även detta! 
 

 

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 Peter Lundin, i styrelsens 
brevlåda utanför tvättstugan eller på vår web http://brfcolosseum.se 
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