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Föreningens ekonomi 
Föreningen har kraftift reducerat lånekostnaden 

per år genom att lägga om gamla lån från flera 

banker till en enda bank med förmånliga räntor 

och längre amorteringstider. Detta kommer 

sannolikt att få positiv genomslag i kommande 

avgiftshöjningar vid nästa års budgetering. 

Årets utfall relativ bufget till dagens dato följer 

den uppgjorda budgeten för år 2015.   

Miljö 
 

Sophusen 
Vi har tyvärr fortfarande problem med 

sophusen. Det är många som kommer till oss 

med klagomål om att det sorteras fel och att 

soppåsar kastas på marken eller i fel kärl. Ifall 

dessa problem kvarstår och inte förbättras 

kommer detta tillföra föreningen ökade 

kostnader. Att sophusen inte sköts innebär 

även ökad risk för sämre hygien och även 

besök av ohyra. 

Vi måste alla hjälpas åt för att hålla det rent 

och snyggt och värna det som är vårt. 

 

Fritidslokalen 
 

Lokalen kan bokas via lokalansvarige Micke 

Alm maila på fritidslokalen@bredband.net  

Då lokalansvarige har familj och ett heltidsjobb 

är det rimliga kontorstider som gäller för att 

ringa/sms vid bokning. 

Besök gärna fritidslokalen på söndag 3 april kl. 

12-16 vi bjuder på fika. Lokalansvarig, 

representanter från styrelsen samt 

valberedningen kommer att finnas på plats. 

 

Blomlådor på balkonger 
 

Styrelsen vill påminna om att inga delar av 

blomlådor eller andra arrangemang får hänga 

utanför balkongen. Det gäller samtliga typer av 

blomlådor även tudelade. 

 

Grillning 
 

Så här i vårtider. En påminnelse om vad som 

gäller för grillning: 

El- och gasolgrillar är tillåtna på balkongerna 

(våning 1+2) och uteplatserna (på botten- 

våningarna). 

Kolgrillning är däremot inte 

tillåten på balkongerna och uteplatserna. 

 

Grillning (även kolgrillning) är 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. 

 

BRF Bokens webbplats 
 

www.hsb.se/norrastorstockholm/boken 

 

Ni når styrelsen på:  

styrelen.boken@bredband.net 

 

Styrelsen önskar alla en underbar vår
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