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Presentation av styrelsen 
 
Uppdaterad information kommer att 

sättas upp i portarna inom kort 
 

Efter årsstämman har styrelsen 
konstituerat sig enligt följande:  
 

Pär Johansson 
Ordförande, Ekonomiansvarig 

Hanife Duru 
Vice ordförande, Miljöansvarig 

Informationsansvarig 
Jenny Svensson 

Sekreterare, Studieansvarig, 
Informationsansvarig 

Jörgen Hansen 

Fastighetsansvarig, Miljöansvarig, 
Brandskyddsansvarig 

Tomi Arvola 
Webansvarig/Redaktör hemsida 

Frank Larsson-Landen 
Miljöansvarig, Brandskyddsansvarig 

Conny Jonsson 
HSB ledamot 

 
Förvaltning och fastighetsskötsel 

 
Jessika Olsen 

HSB förvaltare 
Pekka Svensson 

Fastighetsskötare 

 

Nya mejladresser till 
styrelsen och fritidslokalen 
  
Nya mejladresser som gäller från och 

med nu till Styrelsen: 
styrelsen@brfboken.se  

 
Fritidslokalansvariga: 

fritidslokalen@brfboken.se   
 

Målning av parkeringen den 
14-15 juni 
 
Ommålning av de vita linjerna på 

våra parkeringsplatser är beställd 
och kommer att genomföras nu 

under två dagar den 14-15 juni. 
 

Tisdag 14 juni 

Nedre parkeringar Taxistopp 1-4 
Onsdag 15 juni 

Övre parkering Taxistopp 4-5 
 

Våra parkeringar ska vara tömda på 
bilar dessa dagar, se även separata 

anslag och markeringar. 
 

Närmaste fria parkering är den stora 
vid Viksjö centrum. Kommunen har 

inte beviljat oss parkering längs med 
vägen. Vi hoppas på att det inte 

regnar dessa två dagar så att 
målningsarbetet kan utföras utan 

problem. 

 
Målningsarbeten i sommar 
 

Våra cykel- och miljöhus samt inre 
staket är i varierande behov av 

lagningar och målningar. Samt det 
finns önskemål från boende om ett 

bollskydd mellan parkeringsplatsen 
och basketplanen vid Axvägen 1. 

Styrelsen har bett entreprenörer om 
offerter för dessa arbeten, att utföras 

så snart som möjligt. 
  

Klätterlek Axvägen 45-47 
 
Ny klätterställning är beställd på 

gården Axvägen 45-47, istället för 
den ruttna som revs förra året. 

  

mailto:styrelsen@brfboken.se
mailto:fritidslokalen@brfboken.se


 

Byte av städbolag 
  

Upphandling av städbolag pågår och 
vi räknar med start 1 september. I 

skrivande stund får styrelsen in 

offerter från städbolag att ta ställning 
till. Vi återkommer längre fram med 

namnet på företaget som får 
förtroendet att städa i vår förening. 

 

Bostadsrättsförsäkring 

 
Som bostadsrättsinnehavare är man 
ansvarig för bostadens inre underhåll  

t.ex ytskick på väggar, golv, tak men 
också tvättställ, toalettstolar och 

synlig rördragning såväl normalt 
underhåll som t ex reparationer efter 

en vattenskada. 
 

Föreningen har tecknat bostadsrätts-

försäkring för alla i föreningen så 
man behöver inte teckna en sådan 

försäkring själv om man är nöjd 
med villkoren i den försäkring 

som föreningen tecknat. 
 

Med anledning av det sistnämnda bör 
man jämföra föreningens villkor i 

Trygghansa med villkoren där man 
har sin egen hemförsäkring som 

eventuellt erbjuder en mer 
omfattande bostadsrättsförsäkring 

eller andra tillägg och därefter ta 
ställning. 

 

Blomlådor på balkonger 
 
Styrelsen vill påminna om att inga 

blomlådor, tudelade blomlådor eller 
andra arrangemang får hänga  

utanför balkongen. 
 

Tänk även på att undvika att ”vattna 
grannen” om ni bor med balkong när 

ni vattnar blommor eller tvättar 
balkonggolv eller utemöbler. 

 

Håll sommartjuven borta 
 

 Låt inte lägenheten se oanvänd ut 
 Din främsta hjälp är dina grannar 

 Var försiktig med dörrförsäljare 

 Släpp aldrig in någon utan 
fotolegitimation 

 Timerstyrda lampor kan förvilla 
tjuvar 

 Ha alltid persienner/markiser 
nedfällda 

 Märk/fotografera/lista dina 
värdesaker 

 Lämna telefonnummer till grannen 
 

Fritidslokalen 

 

Micke Alm har begränsade 
möjligheter att ta emot telefonsamtal 

gällande fritidslokalen dagtid då han 
arbetar och vill be alla att höra av sig 

under kvällar/helger. 
 

Telefonnumret till Micke Alm är som 
tidigare 070-838 78 33 samt via 

mail: fritidslokalen@brfboken.se  

 
BRF Bokens webbplats 
  

”Lägenhetspärmen” uppdateras 
sedan ett par år tillbaka enbart på 

vår webbplats, där det också finns 
kontaktuppgifter och annan 

information: 
 

www.hsb.se/norrastorstockholm/bok

en 
 

Nya 
styrelsen 
önskar 
alla en 

trevlig 
sommar! 
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