
  

 
 

 
 
 

 
 
(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. 
 
 
PORTKOD AKTIV 06-22 

Styrelsen har beslutat att på prov låta portkoden vara aktiv fram till 22. 
 
 
GEMENSAMT BYGGLOV BALKONGINGLASNINGAR 

Styrelsen har de senaste månaderna arbetat för att föreningen ska få ett nytt gemensamt bygglov 
för balkonginglasningar. Arbetet har dragit ut på tiden p.g.a. ändrade regler kring byggloven men 
styrelsen arbetar fortfarande för en lösning tillsammans med Nacka kommun. Efter 
semesterledigheterna återupptas nu arbetet. 
 
De boende som önskar glasa in sin balkong och inte vill vänta på ett gemensamt bygglov måste 
ansöka om ett eget bygglov hos Nacka kommun. Kostnaden per bygglov är ca 5000 kr. Flera 
grannar kan gå samman och skicka en gemensam ansökan för att på så sätt dela på kostnaden.  
 
Vänligen notera att man fortfarande måste upprätta ett avtal med styrelsen innan inglasningen 
påbörjas. Avtal finns för utskrift på föreningens hemsida. 
 
 
VIKTIGT OM KÖKSFLÄKTAR 

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. 
 
Från vårens OVK-besiktning framkom att det vanligaste problemet med ventilationstypen som 
föreningens fastigheter har är enskilda medlemmar som sätter in nya köksfläktar. 
Ventilationssystemet är inte byggt för aktiva fläktar utan endast för spjäll som öppnas/stängs. Aktiva 
köksfläktar som blåser ut luften stör ventilationssystemets flöde och skapar problem för övriga 
boende i fastigheten. 
 
Det är absolut förbjudet att sätta in en köksfläkt kopplad till fastighetens ventilationssystem. 
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RENSNING AV CYKLAR M.M. 

Styrelsen märkte innan sommaren upp alla cyklar och större föremål som barnvagnar, snow-racers 
m.m. i barnvagnsrummen med märklappar/plastband. 
 
De cyklar och föremål som fortfarande har märklapp/plastband efter 15 september kommer 
bortforslas av styrelsen. 
 
 
AKTSAMHET VID BOLLSPEL OCH LEK PÅ GÅRDEN 

Styrelsen har fått information från medlemmar som fått sina fönster träffade av bollar/frisbees under 
oaktsam lek på föreningens gård. Självklart får man leka på gården men det ska inte finnas fara för 
krossade rutor. Föräldrar bör ha uppsikt över sina barn. 
 
 
NYA STADGAR 

Vid årsstämman i maj antogs föreningens nya stadgar som nu även blivit registrerade hos 
bolagsverket. De nya stadgarna kommer finnas tillgängliga för nedladdning på föreningens hemsida 
inom kort. 
 
 
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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