
  

 

 

 

 

 

 

 
(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. 
 
 

GARANTIBESIKTNING 5 ÅR 

Styrelsen vill informera om att garantibesiktning kommer ske fredagen 13 juni. Två besiktningsmän 
samt två representanter ur styrelsen kommer då besiktiga valda delar av fastigheten däribland 
ventilation och balkongdörrar som medlemmar upplevt problem med. 
 
Styrelsen behöver åtkomst till alla lägenheter fredagen 13 juni. Vänligen lämna därför 
lägenhetsnyckel i nyckeltuben senast torsdagen 12 juni. 
 
De medlemmar som upplevt problem med att stänga balkongdörrar och/eller fönster, vänligen 
lämna en lapp på golvet innanför ytterdörren där ni beskriver vilket fönster och/eller balkongdörr 
som kärvat. Besiktningsmännen kommer i mån av tid undersöka fönster och balkongdörrar. 
 
 

STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 

Vid föreningsstämman den 12 maj 2014 valdes ny styrelse, revisorer samt valberedning. Vid det 
första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen. 
 
Styrelse 
Anette Ekstrand, ordförande Boende i port 40 
Oscar Norberg, vice ordförande Boende i port 40 
Peter Lundin, sekreterare och studieorganisatör Boende i port 38 
Mats Höglund, ekonomiansvarig Boende i port 40 
Ulla Lindblad, ledamot Boende i port 34 
Christoffer Johander, ledamot Boende i port 36 
Sören Andersson, suppleant Boende i port 36 
Maria Sahlén, ledamot HSB 
 
Revisorer 
Helena Hjelmberg, ordinarie  Boende i port 38 
Patrik Hedin, revisorsuppleant  Boende i port 48 
 
Valberedning 
Helena Lundin, sammankallande  Boende i port 38 
Jan Malmkvist  Boende i port 42 
Krister Svartsjö  Boende i port 42 
 
 

http://brfcolosseum.se/


  

 

STÖRANDE LJUD NATTETID 

Många medlemmar upplever störande ljud från fester och högljudda grannar nattetid. Eftersom 
föreningens kodlås av säkerhetsskäl är avstängda nattetid finns det dessutom ingen möjlighet för 
medlemmar som känner sig störda att uppsöka den störande grannen och be denne t.ex. sänka 
volymen. Fastighetens form gör dessutom att ljud studsar väldigt bra på innergården. 
 
Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att tänka en extra gång innan man spelar hög musik 
efter kl. 23:00. 
 
Om enskild medlem känner sig störd av hög musik eller liknande ska man informera styrelsen om 
detta så att styrelsen kan kontakta den störande medlemmen. Skicka då ett meddelande från 
föreningens hemsida (http://brfcolosseum.se/blog/kontakt/kontaktformular/) där ni anger tidpunkt 
och störningens art, samt vilken lgh som stör. 
 
 

FÖRBUD ATT ANVÄNDA TÄNDVÄTSKA 

Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar om att det är förbjudet att använda tändvätska vid 
grillning på föreningens gård. Anledningen är att det osar mycket och luktar väldigt illa. Fastighetens 
form gör att alla lägenheter får in rök och os om fönster och balkongdörrar mot gården är öppna. 
 
Det finns flertalet alternativa sätt att tända grillen som är både mer miljövänliga och luktar mindre. 
För tips, se http://www.grillguide.se/tanda-grillen/. 
 
 

BLOMKRUKOR UTANFÖR PORT 34-40 

Styrelsen har nyligen låtit sätta upp blomkrukor utanför port 34 till 40 mot Forumvägen (Nacka 
forum). Anledningen till detta är att varuleveranser till butikerna på Forumvägen flera gånger har 
kört sönder glastaken ovanför portarna. 
 
 

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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