
 
 

 

Fritidslokalen 

Från och med juli månad kommer 

fritidslokalen att vara stängd för bokningar. 

Den kommer användas som daglokal för 

boende under hela stambytet. 

  

Hobbylokalen 

Micke Alm är ny ansvarig för hobbylokalen. 

Information om hobbylokalen samt 

kontaktuppgifter finner ni på Brf Bokens 

webbplats. 

 

Ärenden till styrelsen 

Vi vill upplysa om att ärenden som är knutna 

till HSB inte ska mejlas till styrelsen. Vid 

frågor rörande exempelvis parkering, förråd 

och hyresavier ska HSB kontaktas. 

Kontaktar ni styrelsen blir ni bara hänvisade 

till HSB och ert ärende kommer antagligen 

dra ut på tiden. 

 

Ny fastighetsskötare 

Nu är rekryteringen klar och ny 

fastighetsskötare från HSB hos oss blir 

Jonas Lindh. Han kommer att påbörja sin 

anställning 1 april. 

 

Otillåten bokning av tvättstugor 

Det har uppmärksammats att boende 

försöker att boka tvättider genom 

egengjorda papperslappar. Detta är 

naturligtvis inte tillåtet. Varje lägenhet har 

tillgång till en bokning per gång och kan 

därför inte uppta flera tider eller tvättstugor 

samtidigt. Kontakta HSB om ni saknar låsbar 

bokningscylinder för ändamålet. 
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Extrastämman 

Brf Boken genomförde en extra stämma som 

röstade igenom att ett stambyte ska 

genomföras i föreningen enligt styrelsens 

förslag. Medlemmarna som inte var med på 

stämman kommer att bli kontaktade i 

efterhand för att ge sitt samtycke till de av 

den extra stämman beslutade förändring-

arna inom våtrum, WC, tvättstuga och hall. 

 

Cykelrensning 

Under april månad kommer bortrensade 

cyklar från senaste rensningen att slängas. 

 

Träden vid våra parkeringar 

Enligt beslut på stämman maj 2018 ska 

styrelsen samla in medlemmarnas 

synpunkter och göra en besiktning av träden 

vid våra p-platser. En besiktning har gjorts 

utan anmärkning, våra träd är fina och friska. 

Nu efterlyser vi eventuella synpunkter från er 

medlemmar i frågan. Mejla till styrelsens 

mejladress (se nedan). Tack på förhand! 

 

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 

// Sten-Åke, Jörgen, Björn, Leif, Pia, Tomi 

och Susanne. 


