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Ekonomi 
Brf bokens ekonomi följer upplagd 
budget Mer info i nästa blad som 
kommer i december 
 

Miljö 
 

Ny städfirma 

 
Styrelsen har valt att skriva ett 3 
månaders kontrakt med Keabgruppen 
under perioden September - november. 
I slutet av november kommer vi att göra 
en uppföljning över hur det har  
fungerat inför ett tills vidare-avtal från 
och med december månad Vi villgärna 
hora era synpunkter om det är något 
som ni reagerar på gällande städningen 
så att vi kan samla dessa och ta upp 
dem med städbolaget. 
 

Problem med låsen i portarna 

 
Flera gånger har låsen i våra portar 
saboterats genom att föremål stoppats 
in i dessa och vi vet inte vilka det är som 
gör det. Detta medför onödiga 
kostnader för oss alla i föreningen. Ser 
eller hör ni något om det är ni välkomna 
att höra av er till oss i styrelsen. 
 

 
 
 
 

 
Arbeten på området 

 
Ommålning av cykel- och sophus har 
genomförts de senaste veckorna. 
Asfaltering runt  sophus 2 (det längre in 
på Axvägen) och målning av de inre 
staketen kommer att genomföras inom 
de närmsta veckorna, samt linjemålning 
av p-platser som inte kunde 
genomföras I somras kommer berörda 
att avviseras om. 
 

Råttor 

 
Styrelsen har fått reda på att råttor 
grävt nya hål på området och under 
våra hus. NoMore har satt  ut råttfällor 
med gift i området  och vår 
trädgårdsentreprenör kommer att täta 
hålen som finns. Håll barn och husdjur 
under uppsikt så att de inte får i sig 
giftet av misstag. 
 

Våra sopor 

 
Tråkigt nog fortsätter problemen i våra 
sophus. Är kärlen närmast dörrarna 
fulla, gå längre in och släng där istället. 
Ofta finns det plats längre in. Överfulla 
kärl med öppna lock och sopor på 
marken drar till sig råttor och andra 
skadedjur till våra sophus. Små barn 
som inte kan öppna locken ska inte 
skickas att slänga sopor utan vuxen 
person närvarande. 

 



 

Fritidslokalen 
 
Vid bytet av möbler blev de gamla kvar. 
Istället för att slänga dessa vill vi ge 
medlemmar i föreningen första tjing 
innan de skänks/slängs.  
Söndagen den 2 oktober kl. 13-15 
kommer lokalansvarig att ställa ut bord 
och stolar mm så först till kvarn. 
 

Bokning av fritidslokalen 
 
Nu kan man se lediga/bokade dagar 
samt reservera Fritidslokalen via 
websidan  
https://www.brfboken.se/fritidslokalen
-bokning-online/ 
Fritidslokalansvarig är den som 
godkänner reservationerna som vid 
vanlig förfrågan.  
Det går fortfarande att boka på det 
gamla sättet om man inte har tillgång 
till websidan. 
 

Valberedningen informerar 
 
Valberedningen har påbörjat sitt 
 arbete för att få fram nästa års 
styrelse. Vi vill därför att Bokens 
medlemmar redan nu börjar fundera 
över vilka man vill nominera till 
kommande styrelse. Man får gärna 
anmäla sig själv. Anmälan kan ske till 
info@valboken.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hemsida: 
www.hsb.se/norrastorstockholm/boken 
 
Ni når styrelsen på:  
styrelsen@brfboken.se  
 
Fritidslokalansvariga: 
fritidslokalen@brfboken.se   
 
Valberedningen 
info@valboken.se 
 
Styrelsen önskar alla en 
trevlig höst! 
 
 
 
 

 

https://www.brfboken.se/fritidslokalen-bokning-online/
https://www.brfboken.se/fritidslokalen-bokning-online/
http://www.hsb.se/norrastorstockholm/boken
mailto:styrelsen@brfboken.se
mailto:fritidslokalen@brfboken.se
mailto:info@valboken.se

