
  

 
 

 
 
 

 
 
(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. 
 
 
LÄCKANDE KRANAR? 

Styrelsen har beslutat att erbjuda alla medlemmar att byta packning på läckande kranar avgiftsfritt 
för att undvika läckage och ökad vattenförbrukning. Kontakta fastighetsskötaren genom att göra en 
felanmälan på HSB Servicecenter (https://www.hsb.se/stockholm/felanmalan/ eller tel. 010 - 442 11 
00). 
 
 
KAMERABEVAKNING I TVÄTTSTUGA OCH SOPRUM 

Specialtömning av sopkärl som fyllts med fel saker och skräp som inte får slängas 
i sop- och återvinningsrum kostar föreningen tusentals kronor varje år. Dessutom 
innebär det merarbete och soprum som blir överfulla och stökiga. 
 
Styrelsen har insett att information och uppmaningar inte hjälper och har därför 
beslutat att sätta upp övervakningskameror i soprummen för att säkerställa att 
reglerna åtföljs och föreningens medlemmar slipper extra kostnader p.g.a. att 
några enskilda få inte kan göra rätt.  
 
Inbrottet i tvättstugan och stölden av tvättmaskin och torktumlare täcks visserligen av försäkringen 
men innebär ändå en kostnad för föreningen. Det är oklart om kameraövervakning i tvättstugan 
hade förhindrat inbrottet, men det är värt att notera att vår systerförening Capitolium som har 
kameraövervakningsdekaler på soprum och tvättstuga inte råkade ut för inbrott. 
 
Styrelsen kommer självklart följa kameraövervakningslagen. 
 
 
UPPMANING ATT KONTROLLERA BRANDVARNAREN 

Styrelsen vill passa på att påminna alla medlemmar om att regelbundet kontrollera statusen på 
lägenhetens brandvarnare. Batteriet i brandvarnarna ska enligt tillverkaren hålla i 10 år men 
styrelsen har 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. 
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NYTT AVTAL OM HISSERVICE – NACKA HISSERVICE 

Styrelsen har tillsammans med våra systerföreningar Palatinen och Capitolium handlat upp nytt 
avtal gällande hisservice. Den nya operatören är en lokal aktör med väldigt goda referenser och 
heter Nacka Hisservice. Nya klisteretiketter har redan satts upp utanför och i föreningens hissar. 
 
Felanmälan av hissar sker direkt till Nacka Hisservice på telefonnummer 020 – 418 000. 
 
 
SLÄNGA JULGRANAR 

Styrelsen vill be föreningens medlemmar att i första hand slänga 
sina julgranar på återvinningscentralerna i Skuru eller Östervik. 
De medlemmar som inte har möjlighet att göra detta kan slänga 
nedklippta och itu-sågade julgranar i kärlen för hushållssopor i 
soprummet. 
 
Julgranar får inte lämnas på golvet i något av soprummen, eller 
utanför soprummen. 
 
 
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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