
 
 

 
Sommar, sommar, sommar…. 
Med den förhoppningsvis varma årstiden 
kommer också grillningen. I sedvanlig 
ordning vill vi påminna om vad som gäller för 
grillning under sommaren: El- och 
gasolgrillar är tillåtna på balkongerna 
(våning 1 & 2) samt uteplatserna på 
bottenvåningarna. Kolgrillning är helt 
förbjuden.  
 
Oavsett kol eller gasol är grillning i övrigt 
tillåten inom vårt bostadsområde, under eget 
ansvar. Ur miljöaspekt rekommenderas att 
inte använda tändvätska utan använda 
eltändare eller dylikt.  
 
Att hänsyn tas till grannar och närboende vid 
grillning är A och O. 
 
 

Bär hem när glöden dött 
Styrelsen vill påminna alla om att det inte är 
tillåtet med förvaring av saker utanför den 
egna uteplatsen. Grillar, cyklar och annat 
ska förvaras inom den egna uteplatsen och 
inte utanför där de kan hindra skötsel av vår 
gemensamma utemiljö, gräsmatta och 
buskar. 
  

Fritidslokalen 
På grund av renoveringsarbeten och i 
avvaktan på resultatet av styrelsens 
störningsutredning går det inte att boka 
fritidslokalen från och med 1 juli och en tid 
framöver. 
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Uppdatering om PostNord 
Statusen med Postnord/brevlådorna är att 
Postnord ska göra en ny 
undersökning/besiktning innan något annat 
görs, och detta ska vi få ta del av innan dom 
inför någon form av utdelningsstopp. 
 
 

Lösa plattor vid sandlådorna 
Ändrade mått på de nya sandlådorna har lett 
till att stenplattorna inte går ända fram till 
kanten. Vissa plattor är lösa och kan  
lyftas bort. Iaktta försiktighet och håll 
noggrann översikt när era barn leker runt om 
sandlådorna. Problemet ska vara löst inom 
kort och är prioriterat. 
 
 

Ny styrelse 
BRF Bokens nya styrelse ser fram emot att 
arbeta tillsammans med övriga medlemmar 
för föreningens bästa. Vi hoppas på en 
kanonsommar som likväl kan avnjutas inom 
vårt vackra närområde som på någon annan 
plats i världen. Vi tackar den gamla styrelsen 
för deras arbete. 
 

Glad sommar önskar 
Sten-Åke, Tomas, Jörgen, Filiz, Leif, Pia, 
Dejan, Tomi och Björn 
 
 
 
 
 
 
 



      Möt föreningens medlemmar 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRF Bokens webbplats 
www.hsb.se/norrastorstockholm/boken 
 
Hur kontakta styrelsen 
styrelsen@brfboken.se 
 
Fritidslokalen 
fritidslokalen@brfboken.se  
www.brfboken.se/fritidslokalen-bokning-
online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallå där, Angelica. 

 
Hur länge har du varit en Boken-bo? 

- Vi flyttade hit i november 2016. 
Vad är det bästa med vårt 
bostadsområde? 

- Lugnet och grönskan älskar jag med 
området. Samt att det är nära till allt. 

Hur ska du fira sommaren? 
- Med min familj! 

 
 
 
 
 
 
 
 


