
Postnord och brevinkasten
Tyvärr måste styrelsen meddela att vi, trots 
långa och ihärdiga försök, inte har lyckats nå
en överenskommelse med Postnord så att 
postutdelningen kan återupptas för samtliga 
boende. 
För dig som lägenhetsinnehavare innebär 
detta att du får fortsätta föra din talan direkt 
med Postnord.

Kontaktperson
Lena Lindberg
lena.lindberg@postnord.com
010-436 04 90

Styrelsen har fått tillgång till resultaten av 
Postnords mätningar av brevinkasten. Om 
du vill veta vilka brister Postnord noterat för 
just ditt brevinkast - hör av dig till 
styrelsen@brfboken.se.

För att hjälpa de boende som vill åtgärda 
sina brevinkast arbetar styrelsen med att ta 
fram förslag på tekniska lösningar och på 
företag som kan utföra arbetet. Vi 
återkommer med närmare information i 
ärendet efter nästa styrelsemöte den 8 
november.
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Bakgrundsinformation
Vid ett möte i augusti i år träffades 
representanter för Postnord och 
styrelserepresentanter för BRF Boken. För 
att gemensamt hitta en väg framåt för att 
lösa problemen med att ett antal av 
föreningens brevinkast inte uppfyller de krav 
som Postnord publicerat på sin webbplats.
Resultatet av mötet blev att Postnord lovade
att återuppta postutdelningen till samtliga 
lägenheter i föreningen så snart föreningen 
skickat in en handlingsplan som Postnord 
kunde godkänna. 

Föreningen har skickat in sin handlingsplan 
och uppdaterat den enligt önskemål från 
Postnord. Trots detta har inte Postnord sett 
sig kunna godkänna handlingsplanen och 
återuppta postutdelningen. Motiveringen från
Postnord är att föreningen/styrelsen inte kan
utlova att alla felaktiga brevinkast har 
åtgärdats den 30 november 2017. De ställer 
genom detta krav på föreningen som 
styrelsen inte har mandat att genomföra.

Redan vi mötet i augusti och framöver var 
föreningens representanter tydliga med att 
klargöra att föreningens, det vill säga 
styrelsens, ansvar och mandat för att 
åtgärda brevinkastens utformning och 
funktion sträcker sig till att stödja och 
underlätta för de boende i att ta sitt ansvar 
för att vidta de åtgärder som krävs. Dessa 
förutsättningar avspeglas tydligt i 
formuleringarna i den inskickade 
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handlingsplanen och har dessutom fler 
gånger påpekats i telefonsamtal och mejl. 

Postnord har alltså trots detta fortsatt ställa 
krav på föreningen som föreningen inte har 
legala mandat att genomföra. Därför har 
styrelsen beslutat att avsluta samtalen med 
Postnord samt att dra tillbaka vår inskickade 
handlingsplan.

Inga sopor i trapphuset
Efter att styrelsen fått in klagomål ber vi er 
boende att aldrig ställa ut sopor i 
trapphuset. Det är lätt att glömma och lukten
sprids snabbt. 
I övrigt ber vi om att inte lämna sopor eller 
annat ätbart på uteplatserna då vi har 
problem med råttor och fåglar som kan 
kalasa på resterna.

Fritidslokalen öppnas
Efter klagomål på ljudnivå och stök i 
fritidslokalen har styrelsen skickat ut och fått 
in enkätsvar angående ärendet. Styrelsen 
har beslutat att öppna bokningen för 
fritidslokalen under en prövotid, fram till sista
januari 2018. 
De boende som bokar lokalen ber vi 
respektera uppsatta regler.

Glöm inte hemsidan
Bokenbladet är en av våra 
informationskanaler, men glöm gärna inte att
ni hittar den senaste informationen på 
föreningens hemsida. Där finns också alla 
nödvändiga kontaktuppgifter ni kan tänkas 
behöva.

Varning för doftblock
Styrelsen har fått rapport om att ett doftblock
som suttit på toalettkanten spolats ner och 
orsakat stopp i avloppet. Vi ber er att inte 
använda doftblock då risken finns att den 

oturligt kan spolas och orsaka stor skada i 
lägenheterna.

BRF Bokens webbplats
www.hsb.se/norrastorstockholm/boken

Kontakta styrelsen
styrelsen@brfboken.se

Fritidslokalen
fritidslokalen@brfboken.se 
www.brfboken.se/fritidslokalen-bokning-
online

En stor hösthälsning till alla medlemmar, 
önskar Sten-Åke, Tomas, Jörgen, Filiz, Leif,
Pia, Dejan, Tomi och Björn
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