
Stambytesprojektet
Information om projektet, förslag och vad 
som planeras kommer att delas ut till alla 
medlemmar i början av 2019.

50-årsfest
Intresset från boende har varit svalt gällande
en 50-årsfest. Det är även så att ett 
jätteprojekt i form av ett stambyte äter upp 
både tid och plats för att en 50-årsfest värd 
namnet ska kunna planeras och 
genomföras. Styrelsen har därför valt att 
skjuta på festen till efter stambytet och slå 
två flugor i en smäll. Ett dubbelfirande kan 
vara på sin plats när stambytet är klart.

Nytt elavtal
Vår förening har idag ett för oss förmånligt 
elavtal med E-on, som går ut nu vid 
årsskiftet. Under de tre åren som vi haft 
nuvarande elavtal har elpriset stadigt gått 
upp samt påverkats även av årets varma 
sommar med låga nivåer i de svenska 
vattenmagasinen som följd. E-on erbjöd oss 
ett nytt elavtal som skulle ha inneburit ca 
60 % höjning jämfört med nuvarande avtal 
men ändock ett normalt pris i dagsläget. 
Styrelsen förhandlade ner denna höjning till 
ca 40 % höjning. Prisjämförelser har gjorts 
med andra elbolag. Det nya priset från E-on 
fann vi mest förmånligt trots den 40-
procentiga höjningen. Nu har vi tecknat nytt 
elavtal till fast pris med E-on som gäller 
under tre år 2019-2021.

Soprummen
Återigen ser det skräpigt och stökigt ut i 
soprummen. Glas kan en person skära sig 
på och matavfall lockar råttor. Är sopkärlen 
närmast dörrarna fulla, ta flera steg in och 
fyll de längst in så att fåglar och råttor inte 
kommer åt. Alla påminnelser om soprummen
blir ack så viktiga inför stundande högtider 
och helgdagar då sopmängden ökar.
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Fastighetsskötare
Vår HSB-fastighetsskötare Pekka har gått i 
pension. En tillfällig fastighetskötare kommer
sättas in från HSB tills en ny har rekryterats.

Cykelrensning
Flera medlemmar har påpekat platsbristen 
för våra cyklar. Höstens cykelrensning fick 
avbrytas då vi inte hade mer plats att förvara
omhändertagna cyklar innan de kan gå till 
återvinningen. Rensningen fortsätter i vår. 
Använder ni inte er cykel? Gör er gärna av 
med den, så att boende som cyklar dagligen
kan förvara sina cyklar säkert från regn, snö 
och stöld.

Hobbylokalen
Föreningen behöver en ny person som tar 
ansvar för hobbylokalen. Är du intresserad, 
tveka inte att höra av dig till 
styrelsen@brfboken.se

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 riktig God Jul
och ett Gott nytt år!

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