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Årsstämma 

 

Onsdagen den 10 Maj  

Klockan 19.00  
Lokal: Viksjö skolans teater 

 
Hoppas vi får se många nya och gamla 

medlemmar. 

 

Info från valberedningen 
 

VALBEREDNINGENS 

INFORMATION ÄR UPPSATT 

på PORTARNAS OCH SOPHUSENS 

ANSLAGSTAVLOR 

Hälsningar 

Judith,Linnea,Anders  

info@valboken.se 

 

Miljö 
 

Råttor och matning av fåglar 

 

Vi har råttor under flera av våra hus. 

Nomor, som sköter om skadedjurs-

bekämpningen kommer  måndagen den  

27mars lägga ut råttgift på flera platser 

(som är ofarliga för barn då giftet är 

inuti låsta stenkistor).  

Nomor observerade även flera fågelbord 

i vår förening, Råttor äter spillet från 

dessa. Styrelsen vill uppmana till att inte 

mata fåglarna då det tyvärr drar hit flera 

råttor. 

 

 

 

 

Sophus 

 

En dialog är inledd med kommunen om 

dels sopkaoset vi hade kring nyår och 

dels en minskning av antalet kärl för 

återvinning av papperstidningar till 

förmån för flera kärl för plast. 

 

Fritidslokalen 

 

Nytt pingisbord är beställt och har 

levererats. 

Lokalen kan bokas via lokalansvarige 

Micke Alm på: 

https://www.brfboken.se/fritidslokalen-

bokning-online/ 

 

Information Om PostNord 

 

Vår förvaltare har efter samtal fått 

bekräftat att beslutet om att inte dela ut 

post hävs tills vidare. Postnord kommer 

att skicka ut brev till de hushåll där det 

krävs åtgärder av dåliga brevlådor. 

Enligt stadgarna ligger ansvaret för  

dörrar och brevlådor på 

lägenhetsinnehavaren.  

 

Nytt internetavtal 
 

Nytt internet avtal finns på plats vilket 

innebär en hastighets ökning samt 

möjlighet att byta  

ut befintllig utrustning till en bättre 

variant från Bredbandsbolaget. För mer 

information se nyheter  

på Brf Bokens hemsida. 

 

 

mailto:info@valboken.se
https://www.brfboken.se/fritidslokalen-bokning-online/
https://www.brfboken.se/fritidslokalen-bokning-online/


 

Stambytet 

 

Styrelsen har gett i uppdrag åt HSB 

Konsult att utreda förutsättningarna och 

ta fram underlag inför stambytet som 

beräknas kunna påbörjas under år 2018 

eller senast år 2019. Alla medlemmar 

kommer bjudas in till möten för mera 

information och beslut om stambytet. 

 

Stadgar 

 

Lagstiftningen har ändrats sedan Bokens 

nuvarande stadgar från år 2006. Senast 

under år 2018 måste vi ha bytt till nya 

stadgar. För ändring krävs beslut på två 

årsstämmor, styrelsen kommer därför att 

kalla till en extra årsstämma nu i höst så 

att slutligt beslut om ändring kan ske på 

årsstämman i maj 2018. Förslag till nya 

stadgar kommer att skickas ut i god tid 

innan det första beslutet. 

 

 

Detaljplan fastebolsvägen 
 

Kommunens handläggare önskar få 

synpunkter på det planerade bygget av 

200 hyreslägenheter längs med 

fastebolparken (grodparken) 

Gå gärna in på nedanstående länk:  

 

https://www.jarfalla.se/bygga-bo--

miljo/stadsutveckling-och-

detaljplaner/pagaende-

planarbeten/fastebolvagen.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRF Bokens webbplats 
 

Hemsida: 

www.hsb.se/norrastorstockholm/boken 

 

Ni når styrelsen på:  

styrelsen@brfboken.se  

 

Fritidslokalansvarig: 

fritidslokalen@brfboken.se   

 

https://www.brfboken.se/fritidslokalen-

bokning-online/ 

 

Valberedningen 

info@valboken.se 
 

 

Styrelsen tackar för 

förtroendet under det 

gångna året och önskar 

alla en underbar vår 
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