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Coronaviruset 
Spridningen av viruset pågår fortfarande så det 
är viktigt att ”hålla i och hålla ut”, fortsätta följa 
gällande regler och myndigheternas 
rekommendationer och att vi var och en gör 
vad vi kan för att minska spridningen av 
coronaviruset.  
Från styrelsen sida gör vi vad vi kan för att 
säkerställa att personal från de företag som 
föreningen anlitar följer lagar och regler samt 
myndigheternas rekommendationer om t.ex. 
handhygien och arbetsfrånvaro vid förkylnings- 
och influensasymtom.  
 
Råttor (en fråga i repris) 
Hur vi kan hjälpas åt att förbättra situationen 

• Lämna 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. Om ett kärl för hushålls-
sopor (skyltat: RESTSOPOR) är fullt så 
ta några steg in i sophuset så hittar ni 
säkert ett kärl med gott om plats. 

• Styrelsen har beslutat om en rad 
åtgärder för att minska problemen och i 
uppdraget till vår förvaltare har frågan 
högsta prioritet.  

• Kontakta snarast vår förvaltare (via 
HSB Kontakt) och Nomor kundtjänst 
om du har problem med råttor.  

 
Stam- och våtrumsrenovering 
Arbetet fortlöper inom budget och i stort enligt 
tidplan. Arbetet är färdigt till och med Axvägen 
55. Efter sommaruppehållet startar arbetet på 
nytt i augusti. På grund av Coronaepidemin så 
har arbetet stött på hinder i några enstaka hus. 
Entreprenören kommer via informationsblad att 
löpande särskilt informera er som berörs. 
 
Brandfara 
Bl.a. på grund av en incident med en 
engångsgrill, men också rent allmänt, vill vi 
understryka hur viktigt det är att inte i 
soprummen ta in eller slänga föremål som kan 
fatta eld eller orsaka annan skada. 

Grovsopor 
Numera finns en extra grovsopscontainer 
utplacerad på asfaltsplanen i backen mellan 
Axvägen 85 och ”Panncentralen”. 
 
Årsstämman och vår nya styrelse 
Årsstämman avlöpte mycket väl. Protokoll 
hittar du på föreningens hemsida (Fliken:”Bo i 
bostadsrätt -> Stämmoprotokoll) Alla bilagor 
finns i kallelsen som du fick inför stämman. 
 
Årsstämman valde en ny styrelse med 6 
ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. 
Ordinarie: Leif Blomkvist, Kickan Hagros, 
Jörgen Hansen, Mats Lundberg, Sten-Åke 
Svensson, Tomas Tisell. 
Suppleanter: Yassin Hussin, Astrid Sjölander. 
 

Aktuellt! Vad säger vår hemsida?  

(se fliken ”Boken i detalj”) 
 
Grillning 
”El- och gasolgrillning är tillåtet både på 
balkonger och uteplatser. Däremot ej kolgrillning. 
Att hänsyn tas till grannar och närboende är A 
och O vid grillning.” 
 
Tvättstugorna 
”Var och en skall efter avslutat tvättpass i 
tvättstugan rengöra tvättmaskin, torktumlare 
och dess filter, torkskåp och golv samt övrig 
inredning. Kontrollera även att du inte glömt 
kvar plagg i maskinerna.” 
 
Bredbandsuttag 
”Bredbandsuttagen är placerade på samma 
plats i lägenheterna och det är föreningen som 
äger installationen av dessa. Föreningen 
kommer inte ta några kostnader för flytt av 
bredbandsuttag och boende får inte heller 
flytta bredbandsuttaget till en annan plats.” 
 

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. 

Styrelsen 
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