
Eget ansvar för egen utrustning
Det har varit flera fuktskador där orsaken 
varit läckande diskmaskinsslangar. Vi 
uppmanar därför att, med eget ansvar, se 
över slangarna. Kontrollera om de kommit i 
kläm, är skadade eller torra på grund av 
ålder. Känn efter om det droppar eller är 
fuktigt under.
Vi vill påminna om att ta eget ansvar för sin 
egen utrustning. Ett billigt skydd är att 
införskaffa en avrinningsbricka som 
diskmaskinen ska stå på. 

Lekplatser
De största och mest brådskande felen som 
upptäcktes av besiktningsman är nu 
åtgärdade. 

Positivt i soprummen
Det ser riktigt bra ut i soprummen. Få 
överfulla behållare och inget skräp på 
golven. 

Cykelrensning - märk innan 1 oktober!
Ni ombeds att märka de cyklar ni vill ha kvar 
med namn, lägenhetsnummer och datum. 
Cyklar som berörs är de som står i 
cykelställen och cykelhusen. OM det står 
cyklar i portarna får ni märka samt flytta ut till
rätt plats för förvaring av cyklar.

BOKENBLADET
Årgång 2018, nummer 3,  september
Utgivare: Styrelsen för BRF Boken

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

Kontakta styrelsen
styrelsen@brfboken.se

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

Styrelsen önskar er alla 
en underbar sommar
// Sten-Åke, Jörgen, Björn, Leif, Pia, Tomi 
och Susanne.

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


Styrelseprotokoll på baksidan ---------------->
Noter och beslut från styrelsemöte Brf Boken
2018-08-22

- Beslut om renovering av boulebanan 
och området kring denna. Ny sarg 
och slitlagret liksom av området runt 
banan i form av stödmur, omläggning
av plattor, ny trappa med mera 
kommer att ske. 

- Igenfyllning av uppkomna gropar, så 
kallade potthål, på 
parkeringsplatserna kommer att ske 
inom kort. Not: arbetet är utfört när 
du läser det här. 

- Nytt entreprenadavtal om 
fastighetsdrift är aktuellt i höst.

- Vädjan om att göra något åt rökande 
grannar har kommit in till styrelsen. 
Hänsyn ska uppmuntras och 
påminnas om - men - tobaksrökning i
bostad kan inte förbjudas. 


