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Coronaviruset 
Även om smittspridningen minskar så är det 
viktigt att ”hålla i och hålla ut”, fortsätta följa 
gällande regler och myndigheternas 
rekommendationer och att vi alla gör vad vi 
kan för att minska spridningen av 
coronaviruset.  
 
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 fortsätter att vidta ytterligare 
åtgärder för att minska problemen och 
frågan har högsta prioritet i vårt arbete.  

• 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 och fortsätter nu efter sommar-
uppehållet. Ifall problem uppstår så kommer 
entreprenören via informationsblad att löpande 
informera er som berörs. 
 
Comhems analoga utbud 
Från och med 8 september kommer det 
analoga utbudet från Com Hem att stängas 
ned.  
Läs mer på vår hemsida. 
www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/bok
en-i-detalj/kabel-tv/ 
 
Problem med fönstren? 
Garantitiden för arbetet med utbyte av våra 
fönster börjar närma sig sitt slut. Styrelsen vill 
därför att du före den 15 september gör en 
felanmälan via HSB Kontakt ifall du upplever 
några problem med dina fönster eller balkong-
/altandörrar. 

OBS Anmäl inte till styrelsen. Vi behöver 
samla alla anmärkningar på en plats 
(Felanmälan) för att kunna göra en 
sammanställning över kvarstående brister. 
 
Bokbytarhylla 
Två av föreningens medlemmar, Erik och 
Mimi, har tagit initiativ till att ordna och sköta 
om en bokbytarhylla i föreningen. Styrelsen 
tyckte att det var en trevlig idé att prova. 
 
Så här säger Erik och Mimi:  
”Under vecka 35 kommer vi att sätta upp en 
bokhylla i rummet för återvinning av 
elektronikprylar i återvinningshus 2, d.v.s. det 
som ligger närmast Viksjö centrum. Där kan 
alla som vill ställa sina utlästa eller bortvalda 
böcker. Grundidén är att man tar en bok och 
samtidigt lämnar en. Men vill man så kan man 
naturligtvis göra bytet över en längre 
tidsperiod. Med förhoppning om massor med 
nya och spännande läsupplevelser. Vi vill 
gärna att böckerna du lämnar är hela och 
fräscha” 
 

Aktuellt! Vad säger vår hemsida?  
 
Trivsel i föreningen 
Föreningens byggnader och mark är vår 
gemensamma egendom som vi äger 
tillsammans. För allas trivsel och för en bra 
bostadsmiljö behöver vi var och en värna om 
vårt område. Eftersom vi gemensamt betalar 
för skötsel och reparationer handlar det inte 
bara om trivsel utan också om att föreningen 
skall ha en sund och långsiktigt hållbar 
ekonomi.  
Läs mer på vår hemsida. 
www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/bok
en-i-detalj/trivsel-i-foreningen/ 
 
 

Kontaktuppgifter 

BRF Bokens webbplats: 
www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/boken/ 
boken-i-detalj/ 
 
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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