
  

 

 

 

 

 

 

 
(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. 
 
 

UNDERHÅLL AV INSYNSSKYDD BOTTENVÅNING 

De insynsskydd av trä som delar av uteplatserna på fastighetens bottenplan behöver underhållas. 
Styrelsen har beslutat att tillhandahålla material (olja och pensel) för detta till de medlemmar som 
önskar genomföra underhållet. Vänligen kontakta styrelsen snarast om du önskar erhålla material 
(via föreningens hemsida http://brfcolosseum.se). 
 
 

STARKA LUKTER I TRAPPHUS OCH HISSAR 

Under augusti månad har Skanska tätat hisschakt och andra utrymmen i kontakt med 
Forumgaraget direkt under föreningens fastighet. Skanska har även tätat sprickor och 
genomföringar från garagets sida. Arbetet är nu slutfört och förhoppningsvis har problemen med 
lukterna försvunnit. Styrelsen vill be alla medlemmar vara extra uppmärksamma på om lukterna 
återkommer och i så fall snarast möjligt rapportera detta till styrelsen (via föreningens hemsida 
http://brfcolosseum.se).  
 
 

”SOPORNAS DAG” LÖRDAGEN DEN 21 SEPTEMBER 

Lördagen den 21 september anordnas ”Sopornas dag” i föreningen. Då ges medlemmar möjlighet 
att få hjälp med bortforsling av möbler, hemelektronik och annat avfall. 
 
Det kommer finnas bil med släp tillgängligt för att lasta större föremål på, men om någon medlem 
önskar frakta bort mycket skräp/avfall eller större saker som soffa eller säng så är det bra om man 
meddelar styrelsen detta (via föreningens hemsida http://brfcolosseum.se) i förväg så att extra släp 
kan hyras in vid behov. 
 
Samling för de som är intresserade vid föreningens tvättstuga lördagen 21 september kl 10:00. 
Eftersom det är svårt att uppskatta mängden avfall kan det behövas flera turer till 
återvinningscentralen, vilket innebär att det kan ta lite tid att slänga skräpet. Värt att poängtera är 
även att medlemmarna gemensamt hjälps åt att lasta på släp samt slänga skärpet på 
återvinningscentralen. 
 
När vi är klara bjuder styrelsen på grillad korv med dryck på gården! 
 
Varmt välkommna! 
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ELEMENTFILTER TILL FÖNSTER 

Styrelsen vill informera om att det är hög tid att byta ut elementfiltren för lufttillförsel under fönstren i 
lägenheterna. Styrelsen har beslutat att detta år överlåta till föreningens medlemmar att själva 
införskaffa elementfiltren. Filtren som heter Easy-Vent och kan beställas från Acticon 
(www.acticon.se) har en rekommenderad livslängd på ett år. Det kan dock vara värt att inspektera 
de befintliga filtren innan man beställer nya eftersom lägenhetens läge i fastigheten kan orsaka olika 
tung belastning på filtren. 
 

 

ORDNINGSREGLER 

Styrelsen har under sommaren erhållit flertalet klagomål på medlemmar som grillar på ett störande 
vis. Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar om att tändvätska är förbjuden att användas. 
Istället rekommenderas eltändare vilket både är mer miljövänligt och ger mindre sot och lukter. 
 
Föreningens allmänna ordningsregler samt regler om grillning finns tillgängliga via 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 Peter Lundin, i styrelsens 
brevlåda utanför tvättstugan eller på vår web http://brfcolosseum.se 
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