
  

 

 

 

 

 

 

 
(REKOMMENDERAS ATT SPARA I BOPÄRM) 
 
Aktuell information finns på vår hemsida http://brfcolosseum.se/ som uppdateras löpande, anmäl 
gärna din epostadress till vårt nyhetsbrev så skickas informationen till dig så fort den läggs upp. 
 
 

LEDIGA PARKERINGSPLATSER I GARAGET 

Det har den senaste tiden rått okunskap om samfällighetens garage och huruvida det finns lediga 
parkeringsplatser eller ej. Styrelsen kan nu meddela att det i dagsläget finns flertalet lediga platser i 
garaget samt att dessa uthyres till föreningens medlemmar för 700 kr/månad. För mer information 
eller intresseanmälan, vänligen kontakta HSB Servicecenter (kontaktuppgifter finns i fastighetens 
entréer samt på föreningens hemsida http://brfcolosseum.se). 
 
 

AVGIFTSHÖJNINGAR FÖR 2014 

Styrelsen kan glatt meddela att föreningens ekonomi är fortsatt god och att inga avgiftshöjningar är 
planerade för 2014. 
 
 

FELANMÄLAN AV HISSAR 

Föreningen har det senaste året haft problem med hanteringen av felanmälan av fastighetens 
hissar. Styrelsen har arbetat aktivt med att förbättra rutinerna för felanmälan och samtidigt minska 
kostnaderna. Tyvärr har detta arbete gått väldigt trögt och inneburit att felaktig information getts till 
medlemmarna. 
 
Från och med nu är rutinerna färdiga och är som följer: Medlem som upptäcker fel i/av hiss 
felanmäler detta direkt till OTIS på telefonnummer 0200 – 21 21 11. Informationen finns även på 
skyltar som är uppsatta i och utanför hissarna. 
 
 

FÖRENINGENS ENTRÉPORTAR 

Med den annalkande vintern kommer snö och is och därefter sandning och saltning. Fastighetens 
entréportar har tidigare vintrar haft problem med att snö, is och grus fastnat mellan tröskel och port 
och därmed hindrat porten att stängas ordentligt. Värmen inifrån trapphuset har vid enstaka tillfällen 
smält snön som därefter frusit fast porten vilket gjort den omöjlig att öppna. 
 
Styrelsen ber föreningens medlemmar att hjälpas åt att hålla entréportarnas trösklar fria från snö, is 
och grus för att de ska kunna stängas ordentligt och inte skadas. Detta gäller speciellt dörrarna till 
föreningens sop- och källsorteringsrum som är extra tunga. 
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SOPRUM OCH KÄLLSORTERINGSRUM 

Styrelsen vill återigen informera föreningens medlemmar om att föreningen inte har något 
grovsoprum, utan ett soprum och ett källsorteringsrum. 

 
I soprummet slängs endast hushållssopor förslutna i plastkassar, kläder, mattor och tygväskor. 

 
I källsorteringsrummet skall alla sopor sorteras i anvisade kärl och ingenting får lämnas på 

golvet. Det finns skyltar (med bilder) för varje kärl som tydligt visar vad som får och inte får slängas. 
Det finns kärl för plastförpackningar, färgat och ofärgat glas, metallförpackningar, wellpapp, 
tidningar, småelektronik, småbatterier, glödlampor och lågenergilampor. 
 
Övrigt skräp får man som medlem själv bekosta bortföring, lämpligtvis till en återvinningscentral i 
Skuru eller Östervik. 

 
FÖRVARING AV FÖREMÅL I ALLMÄNNA UTRYMMEN 

Styrelsen har uppmärksammat att flertalet medlemmar använder utrymmen i trapphus och 
våningsplan till förvaring av leksaker, cyklar, skor, barnvagnar och övriga föremål. Styrelsen är 
ansvarig enligt lag att hålla utrymningsvägar fria från föremål som kan brinna eller försvåra 
utrymning av räddningstjänst och sjukvårdspersonal.  
 
Styrelsen kommer i fortsättningen att arbeta aktivare med brandsäkerhet i fastigheten och kommer 
därmed informera berörda boende om vilka föremål styrelsen anser behöver flyttas. Cyklar som 
placerats i anvisade utrymmen vid entréer mot Forumvägen berörs inte. 
 

 

ORDNINGSREGLER OCH STÖRANDE FESTER 

Styrelsen har den senaste tiden erhållit flertalet klagomål på medlemmar som spelar hög musik sent 
på kvällen/natten. Styrelsen vill därför informera föreningens medlemmar om följande: 
 

 Föreningens ordningsregler (se http://brfcolosseum.se komplett lista) säger att ”Det åligger 
bostadsrättshavaren att efter kl 22.00 ta särskild hänsyn till ljudnivå i lägenhet eller lokal.” 

 

 Om man som medlem upplever störningar skall man notera datum, klockslag och 
beskrivning av störningen och meddela styrelsen detta. Styrelsen har ingen möjlighet att 
agera utan detta underlag. 

 
 

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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