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Levande ljus
Vi vill som vanligt påminna om att vara försiktig
med levande ljus. Lämna inte brinnande ljus 
utan tillsyn i ljusstakar med mossa eller annat 
som kan fatta eld. Undvik att placera 
brinnande ljus nära gardiner eller annat 
brännbart. Juletid kan vara ett bra tillfälle att 
kontrollera om ens brandvarnare fungerar.

Sopor och julgranar
Julgranar kan kastas i containern för grovsopor
i det södra miljöhuset. Vårt andra grovsoprum 
är stängt p.g.a. stamrenoveringen. 
Omslagspapper kastas i 
pappersåtervinningen. I övrigt sorterar vi som 
vanligt.

Råttor
Vi har fortfarande problem med råttor i 
föreningen. Lämna därför inget ätbart eller 
sopor på uteplatser, i papperskorgar, på 
marken eller på annat ställe än i sopkärlen. 
Var noga med att locket till sopkärlet är helt 
stängt. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att 
minska problemen och frågan har högsta 
prioritet. Kontakta därför snarast vår förvaltare 
(via HSB Kontakt) och Nomor kundtjänst om 
du har problem med råttor i din lägenhet. 

Stam- och våtrumsrenovering
Renoveringen är nu slutförd på Axvägen 119 
och arbetet går enligt tidplan och inom budget.

Fritidslokalen
Fritidslokalen är för tillfället uppehållsrum för 
boende som berörs av renoveringsarbetet. 
Lokalen kommer efter renoveringen är slutförd 
våren 2021 återigen att kunna bokas av 
föreningens medlemmar.

När ni renoverar er lägenhet ...
Tänk på att inte ”renovera bort” kablar och 
uttag för internet och kabel-tv. Dessa måste 
vara tillgängliga för underhåll och reparationer.

Utemiljö
Som resultat av höstens markbesiktning 
kommer det stora pilträdet framför Axvägen 79
att hamlas denna vinter. En sandlåda framför 
Axvägen 45 har av barnsäkerhetsskäl tagits 
bort och ersatts av planteringar. Två 
stengrupper vid trekanten i backen mot 
panncentralen tas bort och ersätts av 
gräsmatta.

Månadsavgiften 
Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med
3,0 % från och med den 1 januari 2020

Årsstämma
Om ett halvår är det dags för årsstämma, med 
bl.a. val av styrelse, valberedning och andra 
funktioner. Om du funderar på att engagera dig
eller har frågor om vad uppdragen innebär så 
tveka inte att kontakta valberedningen redan 
nu (se anslagstavlan i ditt trapphus).

Kontaktuppgifter
BRF Bokens webbplats: 
www.hsb.se/norrastorstockholm/boken
Styrelsen: styrelsen@brfboken.se
HSB Kontakt: 010-442 50 00
Nomor kundtjänst: 0771- 122 301

På anslagstavlan i ert trapphus hittar ni flera 
kontaktuppgifter.

God jul och gott nytt år
önskar styrelsen
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