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Coronaviruset 
Som ni säkert förstår så kan boende hos oss 
ingå i de mest utsatta grupperna, redan ha 
insjuknat eller befinna sig i karantän och det är 
upp till var och en av oss att göra vad vi kan 
för att minska spridningen av coronaviruset. Vi 
kan också i möjligaste mån försöka hjälpa och 
stödja varandra igenom dessa svåra tider.  
Tänk på att handhygien är viktigt också om 
man ”bara” har varit ute i sophuset eller i 
tvättstugan samt i samband med att man 
använder toa/wc-vagnen.  
 
Från styrelsen sida gör vi vad vi kan för att 
säkerställa att personal från de företag som 
föreningen anlitar följer myndigheternas 
rekommendationer om t.ex. handhygien och 
arbetsfrånvaro vid förkylnings- och influensa-
symtom. Som en ytterligare åtgärd kommer 
vårt städbolag framöver att desinfektera 
portarnas handtag och andra kontaktytor i 
trapphusen i samband med den reguljära 
städningen. 
 
Råttor (en fråga i repris) 
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. 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.  
Vi vill särskilt be er att vara noga med att 
locket till sopkärlet är helt stängt. Om ett kärl 
för hushållssopor (skyltat: RESTSOPOR) är 
fullt så ber vi er att ta några steg in i sophuset 
så hittar ni säkert ett kärl med gott om plats. 
 
Stam- och våtrumsrenovering 
Renoveringen är nu genomförd på 
Axvägen 1--31 och arbetet fortlöper enligt 
tidplan och inom budget. Föreningen har 
beställt extra städning av trapphusen. 
Framöver så kommer trapphusen att 
storstädas direkt efter att renoveringen i 

samtliga lägenheter i en huskropp är slutförda. 
Trapphusen kommer att storstädas ytterligare 
en gång när renoveringsarbetet i själva 
trapphusen är slutfört. 
 
Brandfara 
Tänk på att regelbundet rengöra filtren i era 
köksfläktar. I filtren samlas fett och olja som 
lätt kan fatta eld och förvandla en mindre 
brand på spisen till en mera omfattande 
eldsvåda. Filtren innehåller också olika 
material, t.ex. plast, som när de fattar eld ger 
en kraftig rökutveckling. 
 
Din elförbrukning 
Alla medlemmar har möjlighet att se och följa 
den egna bostadsrättens elförbrukning. Skicka 
mejl till styrelsen@brfboken.se med namn och 
lägenhetsnummer, så får ni inloggnings-
uppgifter till tjänsten hos Infometric. 
 
Årsstämman 
Årets föreningsstämma är planerad till den 27 
maj men kan komma att flyttas framåt i tiden. 
Det är i nuläget inte klart hur spridningen av 
coronaviruset och myndigheternas beslut och 
rekommendationer kommer att påverka 
genomförandet. Styrelsen följer utvecklingen 
och har löpande diskussioner med HSB Norra 
Storstockholm. Vi återkommer med särskild 
information så snart vi vet mer. 
 
Brf Boken 2020 och framåt 
I maj är det som sagt dags för årsstämma, 
med bl.a. val av styrelse, valberedning och 
andra funktioner. Vi vill alla att vår förening 
skall vara attraktiv och välskött och kunna 
möta de förväntningar och behov som ni 
boende har. För att kunna leva upp till dessa 
krav och utmaningar är föreningen idag i stort 
behov av att fler av er boende engagerar sig i 
styrelsearbetet och föreningens verksamhet. 
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. 
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