
  

 

 

 

 

 

 

 
(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. 
 
 

EXTRA STÄMMA OCH LUSSEFIKA 14/12 KL 14.00 PÅ GÅRDEN 

De flesta av er har säkert följt diskussionerna kring de nya avskrivningsreglerna som 
bokföringsnämnden införde i våras. Bostadsrättsföreningar får inte längre tillämpa progressiv 
avskrivning utan måste istället tillämpa linjär avskrivning. Detta innebär i praktiken ingen större 
skillnad för bostadsrättsinnehavarna men för att föreningen ska kunna hantera avskrivning utan att 
bryta mot stadgarna så krävs en omskrivning av stadgarna. I samband med kallelsen kommer det 
nya stadgeförslaget att delas ut till alla boende. 
 
Stämman genomförs kl 14:00 på gården vid björnarna. Styrelsen serverar glögg och bjuder på 
lussekatter och pepparkakor. 
 

UPPMANING ATT BYTA BATTERI I BRANDVARNARE 

Då föreningens fastighet nu är 5 år gammal vill styrelsen passa på att påminna alla medlemmar om 
att kontrollera statusen på lägenheternas brandvarnare. Batteriet i brandvarnarna ska enligt 
tillverkaren hålla i 10 år men styrelsen har redan fått information om att enstaka medlemmar behövt 
byta batteri. 
 
Kontrollera brandvarnaren genom att hålla inne knappen på brandvarnaren. Varningssignalen ska 
då sätta igång. Om inte varningssignalen sätter igång, byt batteri. 
 
 

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. 
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INGLASNING AV BALKONG 

Nya regler gällande byggnadslov innebär att boende i föreningen som vill glasa in sin balkong från 
och med nu måste betala en avgift till föreningen. Avgiften är för närvarande 500 kr och betalas 
efter att ansökan om tillstånd godkänts av styrelsen. Avgiften aviseras i efterhand i samband med 
månadsavgiften. Aktuell information finns på föreningens hemsida http://brfcolosseum.se/ 
blog/lagenheten/inglasning-av-balkong/.  
 
 

UTEPLATS, TRALL OCH INSYNSSKYDD 

Styrelsen vill informera om att byggnationer på uteplatser i föreningen kräver BÅDE tillstånd från 
föreningens styrelse OCH bygglov från kommunen. Detta innebär att boende som t.ex. vill lägga ny 
trall, sätta upp insynsskydd o.s.v. först måste ansöka om tillstånd från föreningens styrelsen. Detta 
görs lämpligen per brev eller epost med en detaljerad ritning och beskrivning av ombyggnationen. 
Efter att tillstånd getts av styrelsen (om det ges) måste den boende ansöka om bygglov hos 
kommunen. 
 
 

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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