
Stambytesprojektet
Styrelsen har nu valt att teckna ett 
preliminärt avtal om stambyte med 
Eskilstuna byggtjänst. Uppgörelsen är 
preliminär intill dess föreningen säkerställt 
finansieringen av projektet och beslut fattats 
på extra föreningsstämma av medlemmarna.
Vi arbetar nu med att så snabbt som möjligt 
ta fram och få ut information om projektet till 
samtliga medlemmar.

Avgift 2019
Styrelsen har fattat beslut om att avgiften 
kommer att höjas med 3 % från och med 
januari 2019.

Elstolpar 
Eluttagen i stolparna vid våra parkeringar är 
avsedda för motorvärmare, tillfällig 
arbetsbelysning och verktyg till reparation av
boendes bilar. All annan användning är 
förbjuden.

Ny ordförande
Vi tackar Sten-Åke Svensson för den tid som
varit och hans insatser som ordförande för 
Brf Boken. Ny ordförande är Jörgen Hansen.

50-års fest
Nästa år fyller Brf Boken femtio år och det 
skulle vara roligt att fira med en riktigt bra 
fest. För att det ska bli möjligt behöver 
boende engagera sig och hålla i de olika 
områden som kan tänkas tillkomma. 
Barnverksamhet, cirkus, pub - är bara några 
exempel på vart ert engagemang kan 
läggas. En rolig idé är om någon boende har
foton från Axvägens historia, helst från varje 
årtionde. Alla som vill engagera sig i 50-
årsfesten kan ta kontakt via mejl: 
boken50@brfboken.se
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Saker i trapphusen
För att brandsäkerheten ska fungera enligt 
gällande lagstiftning får det inte förvaras 
saker i trapphusen. Enda undantaget är 
barnvagnar och rullatorer, utan brännbar 
stoppning, som kan förvaras exempelvis 
under trappan på bottenvåningen - under 
förutsättning att det inte hindrar eller 
försvårar för räddningspersonal eller en 
eventuell evakuering. Fastighetsskötaren 
kommer att fortsätta märka upp och ta bort 
saker från trapphusen som inte ska vara där,
för förvaring i 90 dagar innan det går till 
återvinningen.

Cykelrensning
På grund av platsbrist i föreningens förråd 
kunde inte rensningen färdigställas helt. En 
ny rensning kommer istället att ske framåt 
våren 2019. 

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

Kontakta styrelsen
styrelsen@brfboken.se

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

Vänliga hälsningar 
från styrelsen

// Sten-Åke, Jörgen, Björn, Leif, Pia, Tomi 
och Susanne.
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