
  

 
 

 
 
 

 
 
(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. 
 
 
ÅRSSTÄMMA 

Styrelsen vill informera om att årets föreningsstämma kommer äga rum: 
 
Måndagen den 12 maj kl. 1900 på restaurang Brown Bull i Nacka Forum. 
 
Likt förra året kommer det att bjudas på enklare förtäring med snittar och ett glas öl/vin/alkoholfritt. 
För att vi ska kunna beställa rätt mängd mat behöver vi veta hur många som kommer. Anmäl därför 
senast söndagen 20 april om ni avser komma på stämman eller ej. Anmälan görs antingen på 
föreningens hemsida (Anmälan till årsstämma 2014 under Kontakt) eller via talongen i detta infoblad 
(lämnas i föreningsbrevlådan utanför tvättstugan). 
 
 
MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 

Styrelsen har nu påbörjat arbetet inför årets föreningsstämma, och vill därmed uppmana 
föreningens medlemmar att senast den 31 mars lämna in motioner. Motioner kan lämnas via 
kontaktformuläret (under Kontakt) på föreningens hemsida eller i föreningsbrevlådan utanför 
tvättstugan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVARSTALONG – ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA 
 

Lämna i styrelsebrevlådan senast söndagen 20 april. Ni kan även lämna informationen via 
föreningens hemsida (på Anmälan till årsstämma 2014 under Kontakt). 
 
Namn:    Lägenhetsnummer: 

E-mail: 

Jag/vi kommer: JA  NEJ  

Hur många kommer? 

http://brfcolosseum.se/


  

 
NY PORTKOD 

Det är nu ett år sedan styrelsen återinförde portkod i föreningen. Styrelsen anser att det har 
fungerat bra, men tycker även att det är bra att portkoden endast är aktiv mellan kl. 07:00 och 
20:00. 
 
Från och med måndagen 3 mars kommer den nya portkoden vara XXXX. 
 
 
NYTT KÄRL I KÄLLSORTERINGSRUMMET - BRÄNNBART 

Sedan en tid tillbaka har vi ett nytt kärl i källsorteringsrummet. I detta kärl skall övrigt brännbart 
slängas t.ex. kläder och andra textiler, plastartiklar m.m. d.v.s. sådant som inte kan sorteras i övriga 
kärl. Detta kärl kan även användas vid de, förhoppningsvi, fåtal tillfällen då övriga kärl är överfulla. 
 
 
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 
 
 

http://brfcolosseum.se/

