
  

 
 

 
 
 

 
 
(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. 
 
 
STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 

Vid föreningsstämman den 12 maj 2015 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 
Sana Safai, ledamot Boende i port 48 
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 
Ulla Lindblad Boende i port 34 
Jan Malmkvist  Boende i port 42 
Krister Svartsjö  Boende i port 42 
 
 
OVK FÄRDIG 

Styrelsen vill informera om att arbetet med åtgärderna från ventilationskontrollen nu börjar bli klara. 
Det är några få åtgärder kvar men som inte påverkar besiktningsresultatet. Ventilationskontrollen 
har godkänts och styrelsen vill tacka alla medlemmar för det fina samarbetet med ventilationsfirman. 
Vi fick väldigt gott betyg av ventilationsfirman som berättade att de vid första aviseringen fick 
komma in i alla lägenheter utom en, vilket aldrig har hänt tidigare! 
 
 
  

http://brfcolosseum.se/


  

RENSNING AV CYKLAR M.M.  

Medlemmar har påpekat att det är fullt med cyklar i föreningens barnvagnsrum och att många cyklar 
verkar sakna ägare. Styrelsen kommer inom kort att märka upp alla cyklar och större föremål som 
barnvagnar, snow-racers m.m. i barnvagnsrummen med märklappar/plastband. Innan den 31 
augusti måste varje medlem plocka bort märklapp/plastband från sin cykel och/eller föremål. 
 
De cyklar och föremål som fortfarande har märklapp/plastband efter 31 augusti kommer 
bortforslas av styrelsen. 
 
 
BRF COLOSSEUM PÅ FACEBOOK 

Styrelsen vill informera om att det nyligen har skapats en facebook-grupp 
för föreningens medlemmar. BRF Colosseums facebook-grupp har som mål 
att fungera som informationskanal och diskussionsforum för föreningens 
medlemmar. 
 
Här kan medlemmar t.ex. diskutera frågor om lägenheterna eller fastigheten, be om hjälp med 
utrustning eller lägenheten, sälja möbler eller liknande m.m. 
 
 
GRILLSÄSONGEN HAR STARTAT 

Styrelsen vill påminna 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/. 

 
 

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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