
  

 

 

 

 

 

 

 
(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: 
 
Tisdagen den 12 maj kl. 19:00 på restaurang Melanders i Nacka Forum. 
 
Likt förra året kommer det att bjudas på enklare förtäring. För att vi ska kunna beställa rätt mängd 
mat behöver vi veta hur många som kommer. Anmäl därför senast söndagen 19 april om ni avser 
komma på stämman eller ej. Anmälan görs antingen på föreningens hemsida (Anmälan till 
årsstämma 2015 under Kontakt) eller via talongen i detta infoblad (lämnas i föreningsbrevlådan 
utanför tvättstugan). 
 
 

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 

Styrelsen arbetar nu för fullt med 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 19 april. Ni kan även lämna informationen via 
föreningens hemsida (på Anmälan till årsstämma 2015 under Kontakt). 
 
Namn:    Lägenhetsnummer: 

E-mail: 

Jag/vi kommer: JA  NEJ  

Hur många kommer? 

http://brfcolosseum.se/


  

GARANTI SLUT – INGA FLER GARANTIARBETEN 

Styrelsen vill informera om att arbetet med åtgärderna från 5-årsbesiktningen nu börjar bli klara. Det 
är några få åtgärder kvar gällande de gemensamma utrymmena som kommer genomföras under 
våren. Alla lägenhetsspecifika fel har behandlats och avklarats. 
 
Det är viktigt att poängtera att även om vi bor i en fastighet som känns nybyggd så har garantitiden 
nu alltså löpt ut. Det är därför nu väldigt svårt att få byggherren att acceptera att ett fel som 
upptäcks efter att garantitiden löpt ut faktiskt uppkommit under garantitiden. 
 
Fel som upptäcks i lägenheterna såväl som fastigheten i övrigt bör alltid felanmälas, förslagsvis hos 
HSB Servicecenter. Fastighetsskötaren kommer då ut och undersöker felet. I vissa fall kan 
fastighetsskötaren lösa problemet och i andra fall behöver hantverkare kallas in. Föreningens 
stadgar bestämmer om den enskilde medlemmen eller föreningen måste betala för åtgärden. 
 
Stadgarna finns att läsa på föreningens hemsida http://brfcolosseum.se/blog/foreningen/stadgar/. 
 
 

OVK - UPPFÖLJNING 

Inom kort kommer ventilationsfirman Cistes som genomförde OVK-rensningen att påbörja åtgärda 
de fel som hör till gemensamma utrymmen och fastighetens ventilationssystem. I samband med 
detta kommer styrelsen att informera berörda medlemmar om lägenhetsspecifika åtgärder som 
behöver genomföras. 
 
Det är av yttersta vikt att berörda medlemmar tar till sig information och åtgärdar felen så att OVK-
besiktningen kan slutföras. 
 
 

SOPOR SLÄNGS I SOPRUMMEN 

Styrelsen har fått information om att någon medlem i port 48 lämnat soppåsar i trapphuset utan 
avsikt att slänga dessa i soprummen. Detta är självklart inte tillåtet och väldigt oansvarigt. Sopor får 
inte lämnas i trapphus och entréportar då det både luktar illa och kan dra till sig skadedjur. Sopor 
slänger vi direkt i soprummen så klart! 
 

http://brfcolosseum.se/blog/foreningen/stadgar/

